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EVALVACIJA PILOTNEGA PROJEKTA STROKOVNI CENTER SAVINJSKO –
KOROŠKO – ZASAVSKE REGIJE ZA PODPORO OTROKOM S POSEBNIMI
POTREBAMI VSI
Zunanjo evalvacijo opravila Alenka Werdonig, dipl. psih.

1. UVOD
Pilotni projekt Strokovni center Savinjsko – Koroško – Zasavske regije za podporo otrokom s posebnimi
potrebami VSI (v nadaljevanju VSI) deluje v okviru operacije »Mreža strokovnih institucij za podporo
otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam« (v nadaljevanju »Mreža«). Naložbo sofinancirata
Republika Slovenija in Evropska unija s strani Evropskega socialnega sklada iz sredstev, namenjenih
za prednostno os »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe:
»Aktivnega vključevanja, tudi za spodbujanje enakih možnosti in aktivne udeležbe ter povečanja
zaposljivosti« in specifičnega cilja: »Preprečevanje zdrsa v revščino oz. socialno izključenost in
zmanjševanje neenakosti v zdravstvu«.
Javni razpis za projekt je dne 25. 11. 2016 razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v
nadaljevanju MIZŠ), Urad za razvoj izobraževanja. Predviden čas trajanja pilotnega projekta je bil do
30. 09. 2020. Javni razpis je kot cilj naložbe opredelil vzpostavitev »Mreže« oz. t.i. strokovnih centrov
za podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam, ki bo omogočila
celostno obravnavo otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Ker gre za skupino otrok in
mladostnikov, ki se težje vključujejo v širše okolje in družbo ter tudi na trg dela, bodo v okviru strokovnih
centrov omenjeno ciljno skupino opolnomočili oz. povečali njihove zmožnosti socialnih in kulturnih
kompetenc. Tako bodo strokovni centri postali središče visoko kompetentnih strokovnjakov, ki bodo z
novimi rešitvami in strategijami ter metodami dela nudili podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi
potrebami, njihovim družinam, vrtcem in šolam ter drugim institucijam, ki delajo z otroki in mladostniki s
posebnimi potrebami. Strokovni centri bodo povezovalne institucije med zdravstvom, socialo, vzgojnoizobraževalnimi ustanovami in družino. S pilotnim projektom bodo opredeljene potrebni kadrovski in
materialni viri za izvajanje storitev strokovnega centra, ustrezni normativi in potrebna sredstva za
zagotavljanje podpore celostni obravnavi otrok oz. mladostnikov s posebnimi potrebami.
MIZŠ je v razpisu predvidelo, da bodo strokovni centri institucije, ki v okviru javne službe že izvajajo
javno-veljavne programe za otroke oz. mladostnike s posebnimi potrebami in ki so v okviru javne službe
tudi še pred pilotnim projektom izvajali dodatno strokovno pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir
oz. motenj otrokom oz. mladostnikom, ki so vključeni v redne šole, vrtec ali zavode. Druge oblike pomoči,
kot so celovita podpora šolam, izdelava individualiziranih programov (v nadaljevanju IP), svetovanje in
izobraževanje strokovnih delavcev, razvoj in izposoja pripomočkov, učil in računalniške opreme ter
osebno svetovanje in pomoč družinam in otroku oz. mladostniku, pa se niso izvajale v celoti, torej v
obliki celostne pomoči. Razpis je predvidel, da bo na državni ravni v projekt vključenih 50 vzgojno
izobraževalnih zavodov (v nadaljevanju VIZ), po zaključku projekta pa jih bo polovica še šest mesecev
vključenih v mrežo. Poleg tega je bilo predvideno še spremljanje števila vključenih otrok oz.
mladostnikov s posebnimi potrebami, števila vključenih družin, števila strokovnih delavcev, vključenih v
izvajanje strokovnih nalog, števila izvedenih izobraževanj in števila udeležencev le-teh ter števila
podpisanih dogovorov s sodelujočimi VIZ. V razpisu predvidene ciljne skupine so bile otroci in
mladostniki s posebnimi potrebami, ki tvegajo socialno izključenost ter njihove družine in strokovni
delavci, ki delajo z njimi.
Razpis je predvideval mrežo, ki bo obsegala 4 strokovne centre za celotno državo in sicer za gluhe in
naglušne otroke in mladostnike ter za otroke in mladostnike z govorno – jezikovnimi motnjami, za otroke
z avtističnimi motnjami, za slepe in slabovidne otroke in mladostnike, otroke z okvaro vidne funkcije ter
otroke in mladostnike s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter za gibalno ovirane otroke ter 6
strokovnih centrih po območjih znotraj kohezijske regije, pri čemer bo vsak center vključeval otroke in
mladostnike z motnjami v duševnem razvoju. Predvideni so bili 4 strokovni centri iz kohezijske regije
Vzhodne Slovenije in 2 strokovna centra v kohezijski regiji Zahodna Slovenija.
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Razpis je opredeljeval tudi pričakovane aktivnosti in obvezne rezultate z opredelitvijo nalog strokovnih
centrov (izvajanje specialno-pedagoške diagnostike, svetovanje in strokovna podpora, izdelava in
izposoja didaktičnih pripomočkov in opreme ter razvoj strokovnega dela), opredelitvijo področij
delovanja strokovnih centrov in obvezo sodelovanja pri vzpostavitvi nacionalne mreže strokovnih
centrov ter informiranja in obveščanja javnosti o aktivnostih projekta in rezultatih.
Prijavitelj na pilotni projekt za regijsko območje Zasavska, Savinjska in Koroška regija je bila OŠ Glazija
Celje, ki je v sodelovanje v projekt povabila še tri konzorcijske partnerje – II. OŠ Žalec, Center za vzgojo,
izobraževanje in usposabljanje (CVIU) Velenje ter OŠ Slavka Gruma iz Zagorja ob Savi. Prijava je bila
sprejeta in pilotni projekt Strokovni center VSI je do 30. 09. 2020 s številnimi aktivnostmi uspešno
zasledoval zastavljene cilje.
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2. VSEBINSKI POVZETEK PRIJAVE ZA IZVAJANJE PILOTNEGA PROJEKTA
STROKOVNI CENTER VSI
Navajamo vsebinski povzetek analize stanja, načrtovanih aktivnosti in numeričnih kazalnikov,
ki so bile podane v Prijavnici za projekt na javni razpis MIZŠ »Mreža strokovnih institucij za
podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam«, sofinanciran s sredstvi
evropskega socialnega sklada in sredstvi Republike Slovenije.

2.1 ANALIZA STANJA GLEDE POTREB PO RAZPISANIH AKTIVNOSTIH V REGIJSKEM
OBMOČJU
V prijavnici so konzorcijski partnerji opravili analizo stanja glede potreb po razpisanih aktivnostih v
svojem regijskem območju, v kateri ugotavljajo, da je potreba po strokovnem centru za otroke in starše
velika, saj imajo otroci s posebnimi potrebami in njihove družine malo možnosti za ustrezno,
pravočasno, celostno in strokovno obravnavo.
Tako je v času prijave na projekt v širši Celjski regiji izvajala izobraževanje otrok s posebnimi potrebami
OŠ Glazija Celje, ki izvaja prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom, posebni program,
domsko vzgojo in mobilno specialno pedagoško službo in s svojimi aktivnostmi pokriva večje število
občin. Pri tem je imela takrat zaposlenih okoli 100 strokovnih delavcev različnih strokovnih usmeritev
pedagoške, zdravstvene in tehnične stroke. V regiji je deloval en oddelek razvojnega vrtca (6 otrok), v
okviru zdravstva pa sta delovala Razvojna ambulanta in Dispanzer za mentalno zdravje, kjer se je zaradi
pomanjkanja kadra izvajala večinoma le diagnostika, ob večmesečnih čakalnih dobah za prvi pregled,
zelo dolgimi čakalnimi dobami za terapije, ki so se izvajale zelo redko (približno enkrat na tri tedne). V
regiji ni bilo svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše, nudenje strokovne pomoči otrokom s
posebnimi potrebami in njihovim družinam je bilo prepuščeno nevladnim organizacijam. Ugotavljali so,
da je potrebno del projektnih aktivnosti usmeriti v zgodnjo detekcijo in obravnavo otroka s posebnimi
potrebami ter podporo staršem in celotni družini, saj družinam predšolskih otrok v regiji ni zagotovljena
razpoložljivost, krajevna bližina, cenovna dostopnost in raznolikost storitev. Navajajo še, da so z interno
raziskavo v največjem centru srednjih šol v regiji ugotovili, da 90% učiteljev v njihovih srednjih šolah
izgoreva zaradi dela z dijaki s posebnimi potrebami, saj v svetovalnih službah ni zaposlenih specialnih
in rehabilitacijskih pedagogov.
V Zasavski regiji so v času prijave na projekt imeli dve osnovni šoli (v nadaljevanju OŠ) pridružene
oddelke prilagojenega izobraževalnega programa in eno samostojno OŠ, ki je izvajala prilagojen
izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom in posebni program. Deloval je en oddelek
razvojnega vrtca (6 otrok). Ugotavljali so, da v regiji ni zaposlenega delovnega terapevta s specialnimi
znanji in ne specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, ki bi izvajali individualne oblike obravnav za otroke,
učence in mladostnike s posebnimi potrebami. V regiji zaposleni logopedi in specialni in rehabilitacijski
pedagogi niso zmogli izvajati vseh z odločbami določenih ur dodatne strokovne pomoči (v nadaljevanju
DSP). Tudi v tej regiji ni svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše, zato so se starši obračali
na OŠ dr. Slavka Gruma za po moč pri diagnostiki, svetovanju in obravnavah. Tako so izvajalke dodatne
strokovne pomoči, ki se je izvajala v mobilni obliki še dodatno, izven rednega dela, svetovale družinam,
strokovnim delavcem v šolah in vrtcih ter obravnavale otroke in učence s primanjkljaji ter izdelovale in
izposojale didaktične pripomočke. Ugotavljali so tudi, da ni utečenega sodelovanja med VIZ po vertikali
in predlagali zaposlitev koordinatorja, ki bi spremljal otroka s posebnimi potrebami na prehodih iz ene
oblike izobraževanja v drugo ter na koncu pomagal ustvariti tudi podporno okolje za konkuriranje na trgu
dela.
V Koroško Šaleški regiji je v času prijave na projekt otroke s posebnimi potrebami izobraževal in
usposabljal Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje, ki je izvajal prilagojen program z
nižjim izobrazbenim standardom in posebni program ter izvajal ure DSP specialnega in

5

rehabilitacijskega pedagoga, socialnega pedagoga, logopeda in psihologa v številnih občinah regije.
Kot pilotni projekt v skupnosti je v Velenju delovala tudi Svetovalnica za otroke, mladostnike in starše z
multidisciplinarnim timom strokovnjakov različnih strok, ki ga je sofinancirala tudi občina Velenje in so
bile storitve za občane Mestne občine Velenje brezplačne. Na Koroškem je deloval oddelek razvojnega
vrtca in tri OŠ s prilagojenim programom ter socialno varstveni zavod Center za usposabljanje, delo in
varstvo Črna na Koroškem. Učencem s posebnimi potrebami, ki so obiskovali večinske šole, so nudili
dodatno strokovno pomoč večinoma zaposleni omenjenih VIZ. Otroci in mladostniki koroških občin so
bili obravnavani v Razvojni ambulanti Slovenj Gradec, ZD Ravne na Koroškem, OŠ Slovenj Gradec je
nudila logopedsko obravnavo ter 1x tedensko delovno terapevtko. Nekaj otrok z avtizmom je bilo
obravnavanih v Centru za avtizem Maribor, surdopedagoška obravnava na šolah je bila organizirana iz
Maribora, prav tako pedopsihiatrična obravnava. Izpostavljajo, da vidijo primanjkljaj pri nudenju podpore
staršem otrok s posebnimi potrebami, vidijo potrebo po koordinatorju za celostno obravnavo v
predšolskem obdobju in kadar otrok obiskuje različne profile strokovnih delavcev zaradi specifičnih težav
in med njimi praviloma ni timskega sodelovanja v prid otroka, mladostnika s posebnimi potrebami in
njegovih staršev. Manjko vidijo tudi v sodelovanju med OŠ in izbrano srednjo šolo, predvsem pri primerni
poklicni orientaciji ter vzpostavitvi podpornega okolja za konkuriranje na trgu dela. Menijo, da je potrebna
načrtna in trajna psihosocialna podpora za starše v vseh razvojnih obdobjih, razvoj stroke v podpornih
oblikah pomoči, ki se izvajajo na domu, v vrtcu, OŠ ali drugi ustanovi ter razvoj primernih dejavnosti za
otroke s posebnimi potrebami, da bi lahko kvalitetno preživljali prosti čas izven šolskih prostorov in se
vključevali v vadbo z vrstniki.
V Savinjski dolini je v času prijave delovala II. OŠ Žalec, ki izvaja prilagojen program z nižjim
izobrazbenim standardom in posebni program ter dodatno strokovno pomoč in logopedsko obravnavo
na šolah Savinjske regije Ugotavljali so, da v obrobnem delu Savinjske doline veliko družin in otrok
potrebnih pomoči zaradi oddaljenosti ali finančnega položaja ne zmore ali ne zna poiskati ustrezne
strokovne pomoči pri spopadanju z vsakdanjimi učnimi in življenjskimi težavami pri vzgoji in učenju
osnovnošolcev in mladostnikov. Menijo, da podporo potrebujejo starši, celotne družine, sorojenci, učitelji
na rednih OŠ, vzgojitelji in ostale institucije (Centri za socialno delo, zdravstveni domovi), ki srečujejo
otroke s posebnimi potrebami.
Že pred projektom so z delavnicami in predavanji usposabljali strokovne delavce rednih OŠ in srednjih
šol in ugotavljajo, da so trenutno največ potrebe po pomoči potrebne šole, otroci in družine na periferiji
regije. Tam je potrebno tudi urediti dodatne popoldanske aktivnosti za otroke s posebnimi potrebami,
saj jim zaradi oddaljenosti od centra Žalca ni omogočeno kvalitetno preživljanje prostega časa, druženja
z vrstniki, osvajanja veščin in spretnosti. V zaključku ugotavljajo, da sistematizirana pomoč otrokom s
posebnimi potrebami ni celovita, saj zaradi čakalnih dob na diagnostične preglede in pomanjkanja kadra
za terapevtske obravnave ni zagotovljena ustrezna obravnava otrok, še zlasti so slabe možnosti za
zgodnjo celostno obravnavo predšolskih otrok s posebnimi potrebami. Tudi oni menijo, da učitelji v VIZ
potrebujejo več znanja o ustreznih oblikah dela z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami, ki se
izobražujejo inkluzivno ter izpostavljajo potrebo po multidisciplinarni skupini strokovnjakov za podporo
pri prehodu iz ene institucijo v drugo ter pri obravnavi otroka in njegove družine.

2.2 KONCEPT DELOVANJA STROKOVNEGA CENTRA VSI
V prijavi na projekt so konzorcijski partnerji zapisali, da bo v regiji vsaka partnerska organizacija izvajala
storitve na geografskem področju svoje regije, glede na potrebe ciljnih skupin pa se bodo strokovni
delavci, ki bodo izvajali storitve med seboj povezovali, dopolnjevali in vzpostavili strokovno mrežo 49
notranjih in zunanjih strokovnih sodelavcev, ki bodo storitve izvajali za potrebe lastnih organizacij in 35
sodelujočih partnerskih organizacij in za več posameznih družin.
Področja delovanja bodo:

-

specialno pedagoška diagnostika,
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-

svetovanje in strokovna podpora otrokom s posebnimi potrebami, njihovim družinam in
strokovnim delavcem,
izdelava in izposoja didaktičnega materiala in opreme,
razvoj strokovnega dela.

Na področju diagnostike bodo partnerske organizacije izvajale: specialno pedagoško diagnostiko,
psihološko testiranje, terapevtsko testiranje (delovna terapija), logopedsko diagnostika, diagnostiko
specifičnih učnih težav.
Na področju svetovanja in strokovne podpore otrokom s posebnimi potrebami, njihovim družinam in
strokovnim delavcem bodo partnerske organizacije izvajale individualno terapijo Floortime in Pecs,
Terapijo senzorne integracije, Snoezelen terapijo, individualno terapijo RNO (razvojno nevrološka
obravnava), individualno terapijo Halliwick (plavanje), individualno terapijo Watsu, Bownovo terapijo,
terapijo s pomočjo konja, terapijo s pomočjo psa, specialno pedagoško pomoč otroku s splošnimi učnimi
težavami, preventivne delavnice za mladostnike in njihove starše – izzivi pubertete, uvajali bodo
Družinsko mediacijo, Šolsko mediacijo, Čuječnost, Montessori pedagogiko, izvajali delavnice
Vseživljenjske kompetence učenja za otroke s posebnimi potrebami, pomagali pri izdelavi portfolija –
tranzicijske mape, izvajali Preventivne delavnice za mladostnike, delavnice za vrstnike otrok s
posebnimi potrebami, poklicno orientacijo, predavanja za starše, strokovne delavce, strokovno
svetovanje strokovnim delavcem vrtca in šole, delovnim terapevtom in fizioterapevtom, nudili pomoč
društvom, ki izvajajo športno vadbo za osebe s posebnimi potrebami, izvajali trening staršev po
programu Neverjetna leta, pomagali pri izdelavi individualiziranega programa, izvajali pristop
funkcionalnega učenja, Brain Gyma, PECS-a, izvajali Bachove in druge plese, pristop Handle learning
itd.
Na področju izdelave in izposoje didaktičnega materiala in opreme bodo zagotavljali izposojo
senzornih pripomočkov, izdelovali in izposojali komunikacijske knjige za nadomestno komunikacijo za
otroke, izposojali strokovno literaturo, omogočali dostop do elektronskih gradiv za starše, izdelovali in
izposojali Montessori pripomočke in materiale, pripomočke za fizioterapijo in delovno terapijo, izposojali
avtorske delavnice Malo drugače iz šolske strokovne knjižnice, omogočali izposojo in dostop do
elektronskih gradiv za pedagoške delavce, gradiva za namen izvajanja delavnic za starše, izdelovali
interaktivna gradiva, tudi individualizirana glede na posamezen predmet in/ali otrokovo motnjo,
izposojali prostora za snoezelen terapijo in izposojali razno prilagojeno opremo.
Na področju razvoja strokovnega dela so partnerske organizacije v prijavi načrtovale udeležbe na
strokovnih izobraževanjih za pridobitev licenc s področja MNRI terapij, izobraževanje za uporabo
diagnostičnega testa ABC gibanja, strokovno usposabljanje Marte Meo, strokovna izobraževanja za
pridobitev certifikatov za Watsu, Terapijo senzorne integracije, taktilno integracijo, Emmet, pozitivne
discipline, psihoterapije, izobraževanja za pridobitev licence za družinskega in šolskega mediatorja, za
učitelja Čuječnosti, za Montesori pedagogiko, Halliwick, pridobitev potrebnih licenc za diagnostične
teste, udeležbo na izobraževanju za funkcionalno učenje, Brain Gym ter drugih specifičnih izobraževanj
s področja obravnave otrok s posebnimi potrebami.
Organizirali bodo predavanja Drevo učenja, oblikovali in izdali bodo priročnik na temo razvijanja
vseživljenjskih kompetenc učenja za otroke in mladostnike, izdelali priročnik za pedagoške delavce o
problematiki odraščanja najstnikov s posebnimi potrebami.
Na nivoju celotnega konzorcija bodo s srečanji koordinatorjev izmenjevali izkušnje s področja
diagnostike, svetovanja ter zagotavljali pomoč drug drugemu v posameznih strokovnih vprašanjih in
dilemah ter drug drugemu nudili svetovanje in druge oblike strokovne podpore in pomoči, lahko se bodo
udeleževali strokovnih izobraževanj, ki jih bodo izvajali strokovni delavci drugih konzorcijskih partnerjev.
Konzorcijski partnerji so v prijavi podali tudi predlog povezovanja s sodelujočimi, ki obsega tako VIZ na
celotni vertikali, kot Zdravstvene domove vključno z Razvojnimi ambulantami, Centre za socialno delo,
socialno varstveni zavod in družine z otroki s posebnimi potrebami.
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2.3 CILJNE SKUPINE
Ciljne skupine udeleženih v projektu, ki jih v prijavi navajajo prijavitelji so:
-

otroci in mladostniki s posebnimi potrebami,
družine otrok s posebnimi potrebami,
strokovni delavci, ki delajo z otroci in mladostniki s posebnimi potrebami,
sovrstniki oseb s posebnimi potrebami,
strokovni delavci širša javnost – delavci v kulturnih, športnih in drugih ustanovah.

2.4 UTEMELJITVE
V prijavi na projekt so konzorcijski partnerji obširno utemeljili projekt in podali navedbe, na kakšen način
bo predlagani strokovni center prispeval v največjo korist otroka oz. mladostnika, utemeljili usklajenost
in ustreznost aktivnosti glede na namen in cilje javnega razpisa in opisali načrtovane dodatne aktivnosti
ter način vključevanja ciljnih skupin. Za celotno trajanje projekta so načrtovali:
-

798 vključenih otrok in mladostnikov
378 vključenih družin
49 strokovnih delavcev za izvajanje strokovnih nalog v centru
1504 udeležencev na izobraževanjih
35 sodelujočih partnerjev
611 ur izobraževanj

Pri tem so poudarili, da načrtovani kvantitativni kazalniki predstavljajo najmanjše število vključenih in
udeleženih, saj so predvidevali, da se bo tekom projekta pokazala potreba po večjem številu vključenih
otrok in mladostnikov ter njihovih družin, kot tudi strokovnih delavcev vrtcev in šol, posledično pa tudi
več podpisanih dogovorov s sodelujočimi VIZ ali drugimi institucijami, kar bo odvisno od potreb v regiji.

2.5 PREDVIDENA EVALVACIJA IN ZAGOTAVLJANJE TRAJNOSTI PROJEKTA
V prijavi je predvideno, da bo evalvacija kazalnikov potekala sproti, rezultati se bodo zbirali s pomočjo
sodobne IKT, prav tako bo notranja evalvacija potekala sproti in omogočala spremljanje poteka projekta
in doseganje rezultatov. V procesu evalvacije bo sodeloval tudi zunanji evalvator. Dobljeni rezultati
notranje in zunanje evalvacije bodo služili kot osnova za postavitev temeljev za delo strokovnega centra
tudi po prenehanju projekta.
Prijava se zaključi z številnimi navedbami referenc in izkušenj prijavitelja in konzorcijskih partnerjev s
področja dela z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami in utemeljitvijo zagotavljanja trajnosti
projekta , ki ga bodo v Strokovnem centru VSI zagotavljali s spletno stranjo projekta, objavo rezultatov
projekta, strokovno literaturo, ki bo nastala v času projekta in katere izposoja bo zagotovljena tudi po
prenehanju projekta, z novo pridobljenimi znanji in spretnostmi strokovnih delavcev, ki bodo zaradi dela
v projektu povezani v mrežo visoko usposobljenih strokovnih delavcev, z vključevanjem znanj in
ugotovitve, pridobljenih med projektom, v sistem podpore otrokom in mladostnikom s posebnimi
potrebami in njihovim družinam ter oblikovanjem sistemsko urejenega Centra za podporo otrokom in
mladostnikom s posebnimi potrebami, ki bo utemeljen na osnovi podatkov, pridobljenih tekom trajanja
projekta.
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3. KVANTITATIVNA EVALVACIJA
Navajamo kvantitativno evalvacijo kazalnikov, kvantitativno evalvacijo po osnutku dispozicije za
evalvatorje ter kvantitativne evalvacije anketnih vprašalnikov – Vprašalnik o zadovoljstvu staršev
vključenih v storitve pilotnega projekta Strokovni center VSI, Vprašalnik o zadovoljstvu sodelujočih
parterjev v pilotnem projektu Strokovni center VSI ter Vprašalnik Avtorefleksije strokovnih delavcev,
vključenih v izvajanje aktivnosti pilotnega projekta Strokovni center VSI. Podatki za evalvacijo so
pridobljeni iz letnih vsebinskih poročil, zbirnika podatkov, zbranih po osnutku dispozicije za evalvatorje,
analizami vprašalnikov in z informacijami, pridobljenimi tekom sodelovanja zunanje evalvatorke s
strokovno vodjo pilotnega projekta Strokovni center VSI. Rezultati kazalnikov so prikazani v skladu z, s
strani MIZŠ in izvajalcev pilotnih projektov »Mreže«, dogovorjeno metodologijo in dokazili spremljanja
kazalnikov. Ker je bila metodologija spremljanja kazalnikov dogovorjena šele konec leto 2019, navedeni
rezultati niso popolnoma skladni z vmesnimi, letnimi vsebinskimi poročili, saj se je zaradi različnih
navodil vsakič uporabljala nekoliko drugačna metodologija. Ker je bila metodologija spremljanja
kazalnikov sprejeta šele v drugi polovici izvajanja pilotnega projekta, so bili nekateri kazalniki v prijavi
zastavljeni tako, da primerjava načrtovanih in dejansko realiziranih kazalnikov ni dejanski pokazatelj
doseganja oz. preseganja kazalnikov.

3.1 KVANTITATIVNA EVALVACIJA KAZALNIKOV
3.1.1 Število vključenih otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
V skladu z dogovorjeno metodologijo in dokazili spremljanja kazalnikov, se je vsak otrok s posebnimi
potrebami, ki je bil s podpisanim dogovorom vključen v projekt, štel le enkrat, ne glede na število za
njega podpisanih dogovorov. Nekateri otroci in mladostniki s posebnimi potrebami, vključeni v projekt
Strokovni center VSI, so bili vključeni v več terapij in je bilo z njimi podpisanih več dogovorov. Na ta
način je bilo podpisanih 1064 dogovorov o vključitvi otroka v storitve pilotnega projekta Strokovni center
VSI.
Tabela 1: število načrtovanih in dejansko vključenih otrok in mladostnikov v času trajanja pilotnega
projekta
Dejansko število
vključenih otrok
in mladostnikov

2017

Načrtovano
število vključenih
otrok
in
mladostnikov
173

152

-

21

2018

236

213

-

23

2019

235

243

2020

154

117

-

37

SKUPAJ

798

725

-

73

Leto

Razlika

+
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Iz tabele 1 je razvidno, da je bilo po dogovorjeni metodologiji v celotnem obdobju trajanja projekta v
projekt vključenih nekoliko manj otrok in mladostnikov, kot je bilo načrtovano. Ker je razlika med
načrtovanim in dejanskim številom manjša od 10%, lahko kljub temu zaključimo, da je kazalnik števila
vključenih otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami dosežen.
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3.1.2 Število vključenih družin otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
Število vključenih družin vključuje tudi starše, ki jim je bilo svetovano po opravljeni diagnostiki otroka in
starše, ki jim je bilo svetovano tekom izvajanja različnih terapij. Tudi pri tem kazalniku se v skladu z
dogovorjeno metodologijo in dokazili spremljanja kazalnikov vsaka vključena družina šteje le enkrat.
Dejansko so bile nekatere družine vključene v več aktivnosti. Na ta način je bilo vključenih 614 družin.
Tabela 2: število načrtovanih in dejansko vključenih družin otrok s posebnimi potrebami v času trajanja
pilotnega projekta

2017

Načrtovano število
vključenih družin
86

Dejansko
število
vključenih družin
39

2018

116

2019

Leto

Razlika
-

47

110

-

6

111

126

+ 15

2020

65

91

+ 26

SKUPAJ

378

366

-
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Iz tabele 2 je razvidno, da je bilo v celotnem obdobju trajanja projekta, v projekt vključenih 366 družin,
kar je 12 manj, kot je bilo načrtovano. Glede na minimalno odstopanje, lahko tudi pri tem kazalniku
zaključimo, da je dosežen.

3.1.3 Število strokovnih delavcev, vključenih v izvajanje strokovnih nalog v strokovnem centru
Načrtovano je bilo kontinuirano sodelovanje večine strokovnih delavcev, vsak strokovni delavec se v
končnem seštevku šteje samo enkrat in sicer kot ena oseba, ne glede na delež zaposlitve na projektu.
Štejejo se tudi zaposleni, ki so v projektu sodelovali prostovoljno.
Tabela 3: število načrtovanih strokovnih delavcev, vključenih v izvajanje strokovnih nalog v strokovnem
centru in njihovo dejansko število v času trajanja pilotnega projekta

Leto
2017

Načrtovano
število
vključenih
strokovnih
delavcev izvajalcev
49

Novo vključeni
strokovni
delavci

39

Dejansko
število
vključenih
strokovnih
delavcev izvajalcev
39

2018

49

6

53

2019

48

4

48

2020

48

0

48

SKUPAJ

49

49

49*

*ni aritmetična vsota, večina strokovnih delavci je v pilotnem projektu delala celo obdobje izvajanja projekta

Iz tabele 3 je razvidno, da sta bila načrtovano in dejansko število vključenih strokovnih delavcev v vseh
letih izvajanja projekta, razen v letu 2017, enaka. V letu 2017 je bilo realiziranih 75% vseh načrtovanih
vključitev strokovnih delavcev. Razlog je bil v tem, da se niso vsi, ki so bili načrtovani, odzvali povabilu
k vključitvi v izvajanje aktivnosti pilotnega projekta Strokovni center VSI, nekateri pa se niso mogli
vključiti zaradi zdravstvenih razlogov. Kazalnik števila vključenih strokovnih delavcev je dosežen.
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Med strokovnimi delavci pilotnega projekta Strokovni center VSI so bili nekateri strokovni delavci
zaposleni v pilotnem projektu, nekateri pa so se vanj vključevali prostovoljno. V tabeli 4 je prikazano
število prostovoljnih ur, ki so jih opravili v času trajanja projekta.
Tabela 4: število prostovoljnih ur strokovnih delavcev, zaposlenih v VIZ, ki so bile vključene v konzorcij
pilotnega projekta Strokovnega centra VSI.
Leto

Število prostovoljnih ur
strokovnih delavcev,
zaposlenih v VIZ,
vključenih v konzorcij

2017

419

2018

1218

2019

844

2020

359

SKUPAJ

2840

Tekom celotnega obdobja izvajanja pilotnega projekta Strokovni center VSI je bilo opravljenih 2840 ur
prostovoljnega dela, največ, 43% v letu 2018.

3.1.4 Število ur izobraževanj, izvedenih s strani pilotnega projekta Strokovni center VSI
Število ur izvedenih izobraževanj vključuje izobraževanja in delavnice za strokovne delavce VIZ,
strokovne delavce drugih inštitucij in starše.
Tabela 5: število načrtovanih in dejansko izvedenih ur izobraževanja ter število izvedenih izobraževanj
v času trajanja pilotnega projekta
Načrtovano število ur
izvedenih izobraževanj

Dejansko število ur
izvedenih
izobraževanj

2017

81

64,5

-

16,5

72

2018

189

153,5

-

35,5

149

2019

198

131
67

75

Leto

Število
izvedenih
izobraževanj

Razlika

2020

143

34,5

-

108,5

14

SKUPAJ

611

383,5

-

227,5

310

Kot izhaja iz tabele 5, število dejansko izvedenih ur izobraževanja v času trajanja pilotnega projekta
Strokovni center VSI ne dosega načrtovanega števila. Izvedenih je bilo 310 različnih izobraževanj v
skupnem trajanju 383,5 ur, kar je 37% manj ur izobraževanj kot jih je bilo predvidenih. Iz nabora
ponujenih izobraževanj so namreč VIZ za svoje strokovne delavce in starše otrok, izbirale krajša
predavanja (1 – 2 uri), za bolj poglobljena, daljša izobraževanja pa ni bilo velikega zanimanja. Dodatni
razlog za slabšo realizacijo kazalnika je epidemija covid-19 v letu 2020, ki je onemogočila izvedbo
nekaterih načrtovanih predavanj. Kazalnik število ur izobraževanj, izvedenih s strani pilotnega projekta
Strokovni center VSI tako ni dosežen.
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3.1.5 Število udeležencev na izobraževanjih
Število udeležencev izobraževanj je razvidno iz podpisanih list prisotnosti, upoštevajo se vsi odrasli
udeleženci izobraževanj. Prikazano je v tabeli 5.
Tabela 6: število načrtovanih udeležencev izobraževanj in dejansko število udeležencev izobraževanj
v času trajanja pilotnega projekta

2017

Načrtovano število
udeležencev na
izobraževanjih
359

Dejansko število
udeležencev na
izobraževanjih
433

2018

434

2464

2030

2019

459

1639

1180

2020

252

415

163

SKUPAJ

1504

4951

3447

Leto

Razlika

74

Iz tabele 6 je razvidno, da je bilo v celotnem obdobju trajanja projekta bistveno več udeležencev
izobraževanj, kot jih je bilo načrtovano. Vseh udeležencev izobraževanj je bilo 329% načrtovanih.
Kazalnik je bil močno presežen, kar kaže na velik interes po pridobivanju znanja s področja dela z otroki
s posebnimi potrebami tako pri starših kot pri strokovnih delavcih.
V pilotnem projektu Strokovni center VSI v celotnem obdobju trajanja projekta izvajali tudi izobraževanja
in delavnice za otroke. Njihovo število je prikazano v tabeli 5.
Tabela 7: število otrok, ki so bili udeleženih na delavnicah in predavanjih, ki so jih izvajali strokovni
delavci pilotnega projekta Strokovni center VSI
Leto izvajanja projekta

Število otrok,
udeleženih na
delavnicah in predavanjih

2017

1171

2018

1735

2019

673

2020

112

SKUPAJ

3691

Iz tabele 7 je razvidno, da je bilo tekom celotnega izvajanja pilotnega projekta v delavnice in predavanja
vključenih skoraj 3700 otrok. Največ otrok je bilo vključenih v prvih dveh letih izvajanja projekta.

3.1.6 Število podpisanih dogovorov s sodelujočimi vzgojno-izobraževalnimi zavodi ali drugimi
institucijami
Načrtovana je bila vključitev letno od 23 do 28 VIZ, pri čemer se je predvidevalo, da bo vključena
ustanova v sodelovanje vključena dalj kot eno leto. Tako je bila za celotno trajanje projekta načrtovana
vključenost 35 VIZ in drugih institucij.

12

Tabela 8 : število načrtovanih in število dejansko podpisanih dogovorov s sodelujočimi VIZ ali drugimi
inštitucijami v času trajanja pilotnega projekta
Leto

2017

Načrtovano število
podpisanih dogovorov z
VIZ ali drugimi
institucijami
28

Dejansko število
podpisanih
dogovorov z VIZ ali
drugimi institucijami
27

2018

25

20

2019

25

12

2020

23

1

SKUPAJ

35*

60

* Podatek ni aritmetična vsota, ker se podpisan dogovor z isto organizacijo v seštevku ne podvaja
Iz tabele 8 je razvidno, da je bilo v prvem letu izvajanja pilotnega projekta Strokovni center VSI
podpisanih toliko dogovorov z VIZ ali drugimi institucijami, kot je bilo načrtovano, v naslednjih letih pa je
število podpisanih dogovorov močno presegalo načrtovane kazalnike. Skupno število VIZ oz. drugih
institucij, ki so bile s podpisanim dogovorom vključene v aktivnosti pilotnega projekta Strokovni center
VSI znaša 171% načrtovanega števila.

3.2 KVANTITATIVNA EVALVACIJA PO DISPOZICIJAH ZA EVALVATORJE V PILOTNEM
PROJEKTU MREŽA PODPORNIH INŠTITUCIJ
V tem delu predstavljamo rezultate pilotnega projekta Strokovni center VSI v skladu z na sestanku
zunanjih evalvatorjev dne 19. 5. 2018 predlaganimi dispozicijami za evalvatorje Te so zasnovane glede
na v javnem razpisu navedene pričakovane aktivnosti in obvezne rezultate (točka 2.5. Javnega razpisa).

3.2.1 Specialno pedagoška in druga diagnostika
Prikazani so podatki o številu opravljenih storitev na področju diagnostike in prepoznavanja posebnih
potreb, število otrok, pri katerih je bila opravljena diagnostika, število z izvedeno diagnostiko
prepoznanih otrok s posebnimi potrebami, število v diagnostiko vključenih strokovnih delavcev in njihova
izobrazbena struktura ter število opravljenih ur diagnostike strokovnih delavcev. Navedeno je tudi število
institucij, ki v regiji opravljajo storitve diagnostike in predlog orodij in metodologije, primernih za izvajanje
diagnostike posebnih potreb pri otrocih, vključenih v diagnostiko. Podatki so prikazani glede na starostno
strukturo otrok in mladostnikov, vključenih v storitve diagnostike.
Tabela 9: Število opravljenih storitev na področju diagnostike in prepoznavanja posebnih potreb

2017

Specialno pedagoška,
logopedska in
psihološka diagnostika
28

18 (delovni terapevt)

2018

138

11 (delovni terapevt)

2019

135

6 (delovni terapevt)

2020

55

3 (delovni terapevt)

SKUPAJ

356

38

Leto

Druga diagnostika

13

394

Iz tabele 9 je razvidno, da so v času trajanja projekta v pilotnem projektu Strokovni center VSI izvedli
356 storitev specialno pedagoške, logopedske in psihološke diagnostike ter 38 storitev diagnostike
delovnega terapevta.
Tabela 10: število otrok z ugotovljenimi in domnevnimi posebnimi potrebami, ki je bilo
diagnosticirano tekom pilotnega projekta v Strokovnem centru VSI, glede na starostna obdobja*
Starostna
obdobja v
diagnostiko
vključenih
otrok
0 – 6 let

Specialno pedagoška,
logopedska in psihološka diagnostika
ter diagnostika delovnega terapevta

7 – 15 let

283

16 – 26 let

3

SKUPAJ

350

64

*en otrok je bil štet le enkrat, ne glede na to ali je bil pregledan pri več strokovnih delavcih

Iz tabele 10 je razvidno, da je bilo v času trajanja pilotnega projekta Strokovni center VSI pri enem ali
več strokovnih delavcih v diagnostiko vključenih 350 otrok. Največ diagnosticiranih otrok je bilo v
starostnem obdobju 7 – 15 let (šoloobvezni), najmanj pa v obdobju od 16 – 26 let. V diagnostiko so bili
pretežno vključeni otroci, ki še niso imeli odločbe o usmeritvi.
Tabela 11: Število z diagnosticiranjem prepoznanih otrok s posebnimi potrebami glede na
starostne skupine otrok
Starostna obdobja z
diagnostiko prepoznanih
otrok s posebnimi
potrebami
0 – 6 let

Število z diagnosticiranjem
prepoznanih otrok s
posebnimi potrebami

Delež glede na vse otroke,
vključene v diagnostiko,
izražen v %

46

72

7 – 15 let

229

81

16 – 26 let

3

100

SKUPAJ

278

79

Pri 79 % otrok, ki so bili vključeni v storitve diagnostike v pilotnem projektu Strokovni center VSI so bile
ugotovljene posebne potrebe. Staršem so bile ugotovitve pojasnjene, predlagani so jim bili tudi ukrepi,
s katerimi bi otrok pridobil pomoč na področjih ugotovljenih primanjkljajev (npr. vložitev zahteve za
začetek postopka usmerjanja).
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Tabela 12: Število opravljenih ur diagnostike strokovnih delavcev (v povezavi s številom obravnavanih
otrok glede na starostne skupine otrok)*
Starostna
obdobja
diagnosticiranih
otrok
0 – 6 let

Število opravljenih ur diagnostike
strokovnih delavcev

Povprečno število opravljenih ur
diagnostike na otroka

276

4,3

7 – 15 let

1302

4,6

16 – 26 let

15

5

SKUPAJ

1593

4,6

*podana je ocena ur, porabljenih za diagnostiko

Kot je razvidno iz tabele 12, je bilo za vsakega otroka, ki je bil vključen v diagnostiko, opravljeno
povprečno 4,6 ur storitev diagnostike strokovnih delavcev. Razlike, glede na starostno obdobje otrok,
vključenih v diagnostiko, so bile majhne.
Tabela 13: število v diagnostiko vključenih strokovnih delavcev in njihova izobrazbena struktura
Izobrazbena struktura strokovnih delavcev,
ki so izvajali diagnostiko

Število strokovnih delavcev, ki so izvajali
diagnostiko

Specialni in rehabilitacijski pedagog

17

Logoped

3

Psiholog

5

Drugo

4 delovni terapevti, 1 socialni pedagog

SKUPAJ

30

V storitve diagnostike otrok je bilo v pilotnem projektu Strokovni center VSI vključenih 30 strokovnih
delavcev različne izobrazbene strukture. Med njimi je bilo daleč največ, (17), specialnih in
rehabilitacijskih pedagogov, pet psihologov, štirje delovni terapevti, trije logopedi in socialni pedagog.
Da so strokovni delavci starše lahko usmerili, da s svojim otrokom opravijo diagnostične preglede znotraj
pilotnega projekta, je bilo vsako leto izvedenih nekaj promocijskih aktivnosti.
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Tabela 14: število izvedenih promocijskih aktivnosti za osveščanje staršev, vrtcev, šol in drugih inštitucij
o storitvah strokovnega centra

2017

Število promocijskih aktivnosti za
osveščanje staršev, vrtcev, šol in
drugih inštitucij o storitvah
strokovnega centra
8

2018

11

2019

6

2020

1

Skupaj

26

Leto

Izvedenih je bilo 26 promocijskih aktivnosti za osveščanje staršev ter strokovnih delavcev vrtcev, šol in
drugih institucij o storitvah pilotnega projekta Strokovni center VSI, največ v prvem in drugem letu
izvajanja pilotnega projekta. Ves čas izvajanja pilotnega projekta pa so bile na spletni strani Strokovnega
centra VSI objavljene vse storitve, ki so jih ponujali posamezni konzorcijski partnerji.
Strokovni delavci pilotnega projekta Strokovni center VSI so pripravili predlog orodij, primernih za
izvajanje diagnostike posebnih potreb pri otrocih, vključenih v diagnostiko. Ta vključuje:
-

-

Uradna psihodiagnostična sredstva, ki so bila nabavljena v okviru projekta in sicer:
 Profil ocene posebnih potreb – SNAP združen
 Sistem za ocenjevanje prilagoditvenega vedenja, 3. izdaja - ABAS 3
 Preizkus zaznavno motoričnih sposobnosti otrok - ZMS
 Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za predšolske otroke, 3. izdaja –
WPPSI - 3
 Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za otroke, 3. izdaja - WISC – III
 Baterija za oceno otrokovega gibanja - ABC test gibanja 2
 Vprašalnik o travmatiziranosti otrok in mladostnikov - VTM
 Standardne progresivne matrice - SPM
 Barvne progresivne matrice CPM- P
 Likovni test Benderjeve - razvojni ocenjevalni sistem - LB-R
 Test pozornosti - D2
 Lestvica anksioznosti za učence in dijake - AN – UD
 Lestvica agresivnosti za učence in dijake - AG – UD
Druga diagnostična sredstva in sicer:
 Ocenjevalno lestvico Razvojni mejniki po Greenspanu (osebno interno gradivo)
 Opisnik senzornih težav (osebno interno gradivo)

Strokovni delavci pilotnega projekta Strokovni center VSI niso izdelali nobenega orodja za diagnostiko
posebnih potreb.
Prav tako so strokovni delavci pilotnega projekta Strokovnega centra VSI izdelali predlog metodologije
za izvajanje diagnostike posebnih potreb pri otrocih, vključenih v diagnostiko. Ta vključuje:




Intervju
Beleženje storitev
Anketne vprašalnike
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Opazovanje otroka
Testiranje otroka s standardiziranimi preizkušnjami za oceno intelektualnih sposobnosti,
prilagoditvenih spretnosti, gibalnih spretnosti, čustvenih pokazateljev ter pozornosti in
koncentracije
Testiranje otroka na področjih branja, pisanja, računanja, risanja, gibanja in senzorne integracija

V regiji, v kateri je deloval pilotni projekt Strokovni center VSI, opravljajo storitve diagnostike še
naslednje inštitucije:




2 Razvojni ambulanti, ena z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi
potrebami;
4 Zdravstveni domovi oz. Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov v formiranju;
1 Center za pomoč otrokom in staršem Žalec.

3.2.2 Svetovanje
Prikazani so podatki o številu opravljenih storitev svetovanja v vrtcu ali šoli po diagnostiki in druga
svetovanja strokovnim delavcem VIZ, o številu opravljenih svetovanj staršem in otroku po diagnostiki
ter o številu opravljenih terapij z otrokom in starši. Podani so tudi podatki o številu in izobrazbeni strukturi
strokovnih delavcev v inkluzivnem timu za posameznega otroka, predlagane metode dela ter opravljena
analiza potreb in možnosti svetovanj ter podpore za področje, ki ga pokriva pilotni projekt Strokovni
center VSI.
Tabela 15: število opravljenih storitev svetovanj glede na namen in starostno strukturo
Starostna
obdobja
otrok za
katere je
potekalo
svetovanje
0 – 6 let

Število opravljenih
storitev svetovanja
strokovnim
delavcem v VIZ

525

Število opravljenih
storitev svetovanja
staršem in
otrokom, po
opravljeni
diagnostiki
391

Število
opravljenih
storitev
obravnav z
otrokom in
starši
1 566

7 – 15 let

1 259

1 012

5 881

16 – 26 let

41

438

499

SKUPAJ

1 825

1 841

7 946

11 612

Iz tabele 15 je razvidno, da je bilo skupno število storitev svetovanja 11 612, od tega je bilo največ
storitev namenjenih terapijam z otrokom in starši, in nato v enakem deležu svetovanjem staršem in
otrokom po opravljeni diagnostiki ter svetovanjem strokovnim delavcem v VIZ.

17

strokovnim delavcem VIZ

staršem in otrokom po diagnostiki

pri obravnavah z otrokom in starši

Graf 1: delež storitev svetovanja glede na namen svetovanja
Inkluzivni timi za posameznega otroka so imeli, odvisno od posameznega partnerja, različno število
strokovnih delavcev in sicer od 2 do 4. Izobrazbena struktura v inkluzivnih timih je prikazana v tabeli 14.
Tabela 16: Izobrazbena struktura strokovnih delavcev v inkluzivnem timu za posameznega otroka*
Konzorcijski
partner

OŠ Glazija

Izobrazbena
struktura v
inkluzivnem
timu za
posameznega
otroka

CVIU Velenje

II. OŠ Žalec

OŠ dr. Slavka
Gruma Zagorje**

Specialni in
rehabilitacijski
pedagog

Specialni in
rehabilitacijski
pedagog

Specialni in
rehabilitacijski
pedagog

Specialni in
rehabilitacijski
pedagog

Psiholog

Psiholog

Psiholog

Delovni terapevt

Logoped

Logoped

Socialni pedagog
** v timu so bili
2-3 člani
*Inkluzivni tim je tim strokovnjakov, ki svetuje šoli o posameznem otroku

Iz tabele 16 je razvidno, da so bili inkluzivni timi za posameznega otroka sestavljeni iz dveh do štirih
članov. V vsakem timu je bil specialni in rehabilitacijski pedagog, v treh timih tudi psiholog, v dveh timih
so imeli logopeda ter v enem socialnega pedagoga in v enem delovnega terapevta.
Inkluzivni timi so za posameznega otroka porabili izrazito različno število ur. Nekateri inkluzivni timi so
vključenega otroka spremljali daljše obdobje, posledično so tako porabili več ur na otroka.
Tabela 17: število opravljenih ur v inkluzivnem timu za posameznega otroka *
OŠ Glazija

CVIU Velenje

II. OŠ Žalec

2017

5

6

12

OŠ dr. Slavka
Gruma Zagorje
12

2018

1

13

20

36

2019

6

30

20

48

2020

0

4

15

8

*Prikazana je ocena povprečnega števila opravljenih ur v inkluzivnem timu za posameznega otroka
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Inkluzivni timi so za posameznega otroka porabili od ene do 48 ur.
V procesu svetovanja so strokovni delavci uporabljali naslednje metode dela: intervju, beleženje storitev,
anketne vprašalnike, opazovanja otroka v skupini, svetovalne razgovore, modeliranje.
Partnerji v pilotnem projektu Strokovni center VSI so vsak za svoje področje pripravili analizo potreb in
možnosti svetovanj ter podpore.
Na področju Celja so sprva ugotavljali največji interes s strani razvojne ambulante in bližnje srednje
šole. Po vzpostavitvi Centra za zgodnjo obravnavo in njihove kadrovske okrepitve je interes s strani
zdravstva upadel, narasel pa je interes za sodelovanje v večinskih osnovnih šolah in vrtcih. V vrtcih je
bilo največ potreb po svetovanju na terenu oz. v njihovih institucijah, osnovnih šolah je bilo največ potreb
po diagnostiki, v srednjih šolah po izobraževanjih. S kadrom, s katerim so na OŠ Glazija razpolagali za
potrebe projekta, so lahko zagotavljali svetovanje, izobraževanje in podporo za vse zainteresirane, v
roku največ 14 dni od izkazanega interesa.
Na področju Velenja je bilo največ zanimanja in potrebe po pomoči v smislu svetovanja in izobraževanja
na področju prepoznavanja in posebnosti otrok z avtizmom v vrtcih in osnovnih šolah. V vrtcih je bilo
zanimanje tudi o tem, kako učiti otroke s posebnimi potrebami, kakšne metode in orodja uporabiti pri
posameznih motnjah. S kadrom, s katerim so na CVIU Velenje razpolagali za potrebe projekta, so lahko
zagotavljali svetovanje, izobraževanje in podporo za vse zainteresirane, v roku največ 14 dni od
izkazanega interesa.
Na področju Žalca so opažali največ zanimanja na področju izvajanja diagnostičnih postopkov in
obravnav otrok. Zanimanje je bilo tudi za izobraževanja strokovnih delavcev o različnih načinih dela z
otroki s posebnimi potrebami. S kadrom, s katerim so na II. OŠ Žalec razpolagali za potrebe projekta,
so lahko zagotavljali svetovanje, izobraževanje in podporo za vse zainteresirane, v roku največ 14 dni
od izkazanega interesa.
Na področju Zagorja so vrtci, osnovne šole in srednje šole izražali potrebe po strokovnem sodelovanju
s pilotnim projektom Strokovni center VSI. Zanimali so jih otroci s posebnimi potrebami na splošno in
posamezne motnje ter možnost svetovanja v konkretnih primerih. S kadrom, s katerim so na OŠ dr.
Slavka Gruma Zagorje razpolagali za potrebe projekta, so lahko zagotavljali svetovanje, izobraževanje
in podporo za vse zainteresirane, v roku največ 14 dni od izkazanega interesa.

3.2.3 Izdelava in izposoja didaktičnih pripomočkov in opreme
Prikazani so podatki o številu nakupljenih didaktičnih materialov, pripomočkov, učbenikov, gradiv in
opreme, ceni le-teh, o številu prilagoditev didaktičnih materialov, pripomočkov, učbenikov in gradiv in za
to porabljenih sredstev in ur dela strokovnih delavcev, število usposabljanj strokovnih delavcev za
uporabo prilagojenih didaktičnih materialov, pripomočkov, učbenikov in gradiv ter število izposoj
didaktičnih materialov, pripomočkov, učbenikov in gradiv. Pripravljena je tudi analiza potreb in možnosti
zagotavljanja didaktičnih materialov, pripomočkov, učbenikov in gradiv.
Tabela 18: Število nakupljenih didaktičnih materialov, pripomočkov, učbenikov, gradiv in opreme
Število nabavljenih
učbenikov in gradiv
144

Število nabavljene opreme

2017

Št. nabavljenih didaktičnih
materialov in pripomočkov
408

2018

263

284

95

2019

378

607

80

2020

291

38

14

SKUPAJ

1340

1073

290

19

101

2703

Tekom izvajanja pilotnega projekta Strokovni center VSI so strokovni delavci nabavili največ kosov
didaktičnih materialov in pripomočkov (1340), nato učbenikov in gradiv (1073 kosov) ter 290 kosov
različne opreme. Vrednost investicije v opremo in druga opredmetena osnovna sredstva (oprema ) ter
nakup strokovnih gradiv in podpornih materialov, nabavljenih do 31. 5. 2020 je znašala 112.543,61€ z
DDV, kar je četrtina vseh razpoložljivih sredstev za izvajanje pilotnega projekta. Večje investicije so bile
v opremo senzornih sob za izvajanje terapij senzorne integracije in terapije Floortime, nabavljeno je bilo
veliko didaktičnega materiala za Montessori pedagogiko in drugi didaktični materiali ter terapevtski
pripomočki za izvajanje delovne terapije in fizioterapij (npr. gugalnica za gibalno ovirane otroke ipd).
Poleg nabave didaktičnih materialov in pripomočkov, učbenikov, gradiv in opreme, so jih strokovni
delavci pilotnega projekta Strokovni center VSI tudi sami izdelovali in prilagajali.
Tabela 19: število prilagoditev didaktičnih materialov, pripomočkov, učbenikov in gradiv in število ur, ki
je bilo za to porabljeno (ocena)
Leto

Število prilagoditev didaktičnih
materialov, pripomočkov,
učbenikov in gradiv

Število ur dela strokovnih
delavcev za prilagoditev
didaktičnih materialov,
pripomočkov, učbenikov in
gradiv

2017

2

21 ur

2018

46

94,5 ur

2019

41

116,5 ur

2020

31

143 ur

SKUPAJ

120

375 ur

Iz tabele 19 je razvidno, da so strokovni delavci, zaposleni v pilotnem projektu Strokovni center VSI v
celotnem trajanju pilotnega projekta prilagodili 120 različnih didaktičnih materialov, pripomočkov,
učbenikov in gradiv, za kar so porabili 375 ur.
Strokovni delavci, vključeni v aktivnosti pilotnega projekta Strokovni center VSIso se udeležili tudi 9
usposabljanj za uporabo prilagojenih didaktičnih materialov, pripomočkov, učbenikov in gradiv.
Da so omogočili najboljši pregled nad razpoložljivimi didaktičnimi pripomočki, gradivom in opremo, so
strokovni delavci pilotnega projekta Strokovni center VSI pripravili katalog didaktičnih pripomočkov.
Tekom trajanja pilotnega projekta so zabeležili 268 izposoj didaktičnih materialov, pripomočkov,
učbenikov in gradiv.
Analiza potreb in možnosti zagotavljanja didaktičnih materialov, pripomočkov, učbenikov in gradiv je
pokazala, da je bilo največ potreb po izposoji didaktičnih materialov pri zaposlenih znotraj partnerskih
ustanov, še posebej pri mobilnih učiteljih. Sicer so opažali, da didaktični material učitelji izdelujejo sami,
čeprav so si tudi nekateri razredni učitelji didaktične pripomočke izposojali. Nekatere pripomočke so
posojali posameznim otrokom (npr. barvne folije, nastavki), na pobudo izvajalk posameznih storitev pa
so si materiale in pripomočke izposojali tudi nekateri starši. Največja vrednost nabavljenih didaktičnih
materialov, pripomočkov, učbenikov in gradiv je bila v tem, da so jih lahko uporabljale strokovne delavke
pilotnega projekta pri delu z otroki.
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3.2.4 Razvoj strokovnega dela
Ena od pričakovanih aktivnosti strokovnih delavcev, zaposlenih v pilotnem projektu Strokovni center VSI
je tudi razvoj strokovnega dela. Na tem področju so strokovni delavci izvajali različne aktivnosti:
pripravljali in izdajali so strokovno literaturo, razvijali učne in didaktične pripomočke ter se kontinuirano
izobraževali in usposabljali.
Tabela 20: prikaz priprave in izdaje strokovne literature, ki je nastala tekom izvajanja pilotnega projekta
Strokovni center VSI
Avtor

Opis izdelka

dr. Mojca Kralj

Skripta za izvajanje programa Vseživljenjske kompetence učenja.
Gre za interno gradivo, namenjeno izdelavi portfolia za otroke s pp,
udeležence programa.

Aleksandra Lampret
Senčič, Vesna Pečarič

Priročnik »Malo drugače«*.

dr. Mojca Kralj

Strokovni prispevek na temo Čuječnost v šoli, z naslovom
»Vzpostavljanje miru in tišine v učilnici«, objavljen v Zborniku
Mednarodne konference Mindfulness 2018 in plenarno predavanje z
isto temo na tej konferenci.

*objavljen na spletni strani pilotnega projekta Strokovni center VSI
Iz tabele 20 je razvidno, da so strokovni delavci v času trajanja projekta pripravili in izdali tri strokovna
gradiva.
Strokovni delavci, vključeni v aktivnosti pilotnega projekta Strokovni center VSI so tudi razvijali različne
didaktične pripomočke, primerne za delo z otroki, vključenimi v projekt.
Tabela 21: v pilotnem projektu Strokovni center VSI razviti didaktični pripomočki
Naziv učnega oz. didaktičnega pripomočka

Število izdelanih
učnih oz.
didaktičnih
pripomočkov
2

Komunikacijska knjiga
Didaktični materiali po načelih MP Čuječnost za
otroke
Didaktični materiali za vajo tišine v sklopu
delavnic spodbujanja čuječnosti pri otrocih

8

Didaktični materiali
pedagogike

19

po

načelih

Montessori

SKUPAJ

3

32

Iz tabele 21 je razvidno, da so strokovni delavci v času trajanja projekta razvili 32 učnih oz. didaktičnih
pripomočkov.
V nadaljevanju navajamo seznam dodatnih izobraževanj in usposabljanj, ki so se jih udeležili strokovni
delavci, vključeni v izvajanje aktivnosti pilotnega projekta Strokovni center VSI
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Tabela 22: izobraževanje in dodatno usposabljanje strokovnih delavcev Strokovnega centra VSI
Partner v
projektu in
število
strokovnih
delavcev, ki so
se izobraževali
oz. usposabljali

Število ur izobraževanj
in dodatnih usposabljanj

OŠ Glazija – 9
strokovnih
delavcev

1593

CVIU – 3 strokovni
delavci

II. OŠ Žalec – 4
strokovni delavci

OŠ dr. Slavka
Gruma – 5
strokovnih
delavcev

Skupaj 19
strokovnih
delavcev

40

Izobraževanje oz. dodatno
usposabljanje

Trajanje izobraževanja
v urah

Število udeležencev

Skupno število ur
na izobraževanju

MNRI – integracija
vseživljenjskih refleksov
MNRI – integracija dinamičnih
in posturalnih refleksov
Risba kot diagnostično in
terapevtsko sredstvo
Verbal Behavior

32

1

32

32

1

32

45

1

45

18

1

18

Na razpotju

6

1

6

Uporaba psihodiagnostičnega
pripomočka ABAS - 3
Osnovno usposabljanje za
mediatorje
Spodbujanje naravnega
razvoja otroka: od
samoregulacije do logičnega
mišljenja
Marte Meo

8

1

8

100

1

100

6

1

6

16

2

32

Montessori pedagogika (3 do
12 let)
Učitelj čuječnosti,
Mindfulness teacher training
retreat level 1
WATSU

294

3

882

60

1

60

50

2

100

Scenar

3

1

3

Scenar

24

2

48

Fascia

4

1

4

Bownova terapija

30

1

30

Tuina masaža

22

1

22

Normalno gibanje

25

1

25

Bobath

44

1

44

Senzorna integracija

56

1

56

Limfna drenaža

40

1

40

Osnove snoozelen pristopa in
njegova aplikacija
Marte Meo

14

2

28

12

1

12

Poučevanje po metodi AC

8

1

8

Spektroavtistična motnja in
pridružena motnja senzorne
integracije
Zgodnja obravnava – ocena
potreb družine

8

1

8

8

1

8

Razvojne in učne težave
otrok
Program priprav nacionalne
poklicne kvalifikacije
refleksoterapevt
ABC gibanja 2

16

1

16

93

1

93

16

1

16

Uporabne metode EFT

4

2

8

Diagnostični test ZMS

8

2

16

Brain Gym 101

29

1

29

Možganska telovadba –
Double Doodle Play
Tečaj Halliwick

9

1

9

38,5

1

38,5

12

1

12

12

1

12

173

186,5

Uporabne sodobne
tehnologije pri učenju oseb z
motnjo avtističnega spektra
Marte Meo

1992,5

Senzorna integracija 1., 2., 3.,
4. modul
35(+2)*

86

1

86

1264,5 (+24)*

45

1992,5

*istega izobraževanja so se udeležile strokovne delavke treh partnerskih šol, upoštevamo samo eno izobraževanje
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Iz tabele 22 lahko razberemo, da se je skupaj 19 strokovnih delavcev vseh partnerskih šol v pilotnem
projektu Strokovni center VSI izobraževalo in usposabljalo 1992,5 ure. Udeležili so se petintridesetih
različnih izobraževanj in usposabljanj, nekaj izobraževanj in usposabljanj se je udeležilo več strokovnih
delavcev naenkrat.
V času izvajanja pilotnega projekta Strokovni center VSI se je delo evalviralo enkrat letno in je bilo
prikazano vsako leto v letnem vsebinskem poročilu. Izdelane so bile evalvacije vprašalnikov
zadovoljstva in zaključna evalvacija.

3.2.5 Primeri dobrih praks
Strokovni delavci pilotnega projekta Strokovni center VSI so opisali tri primere dobre prakse na področju
zgodnje obravnave in tri primere dobre prakse na področju pomoči večinskim šolam in vrtcem. Navedli
so tudi oblike pomoči, ki so jih uporabljali pri delu z vključenimi VIZ.
Zgodnja obravnava
Primer dobre prakse - partner v pilotnem projektu OŠ Glazija: V našem projektu smo v različne
terapevtske pristope vključevali otroke različnih starosti, tudi otroke v starosti 2 ali 3 leta in več. Povezali
smo se z razvojno ambulanto, s katero smo sodelovali, kadar je šlo za tako majhne otroke. Vključevali
smo jih v različne pristope: opazovanje in ocenjevanje njihov razvojnih potreb, Floortime, Senzorna
integracija, terapija v vodi in fizioterapevtske obravnave in obravnave delovega terapvta. Vključena je
bila tudi družina, po potrebi tudi vrtec.
Primer dobre prakse - partner v pilotnem projektu II. OŠ Žalec: V našem okolju smo vzpostavili
dobro prakso timskega pristopa k zgodnji obravnavi, k nam se po pomoč in informacije obrača vse več
staršev in ustanov. Povezujemo se tudi z zunanjimi ustanovami pri posameznih primerih.
Primer dobre prakse - partner v pilotnem projektu OŠ dr. Slavka Gruma: Vključevanje predšolskih
in šolskih otrok v storitve, ki jih ponuja naša šola, tako imajo možnost dodatnih obravnav v lokalnem
okolju. Strokovni delavci vrtcev in šol so se tekom izvajanja projekta začeli pogosteje obračati na nas
po pomoč oz. so k nam napotili dosti staršev.
Pomoč večinskim šolam in vrtcem
Primer dobre prakse 1 - partner v pilotnem projektu OŠ Glazija: Vrtec Slovenske Konjice se je
vključil v naš projekt na pobudo Razvojne ambulante Celje, kjer so obravnavani otroci iz njihovega
vrtca. V obdobju 1,5 leta smo razvili različne oblike sodelovanja, med drugim tudi obravnavo otrok v
njihovem vrtcu. Pričeli smo z obravnavo dečka, ki še ni imel diagnoze, odločbe, njegove razvojne
potrebe pa so presegale kadrovske zmožnosti vrtca. Vrtec je organiziral dečku spremljevalko (javna
dela). Občasno je dečka obravnavala tudi logopedinja - študentka - prostovoljka. Srečanja so potekala
v vrtcu, kjer se je vključila tudi mama in bila prisotna na terapijah, po terapijah pa smo občasno izvedli
tudi timsko srečanje z mamo, vzgojiteljico in svetovalno delavko vrtca. Izvedli smo tudi razširjen timski
sestanek v razvojni ambulanti. Družina nima materialnih možnosti, da bi obiskovala terapije z otrokom
v drugem kraju, zato je bila takšna oblika dela v vrtcu še posebej primerna za to družino. Iz tega
sodelovanja se je rodilo nadaljnje sodelovanje kjer smo opravili v vrtcu več strokovnih opazovanj otrok
v rednem in razvojnem oddelku, svetovali smo vzgojiteljicam in specialni pedagoginji ter logopedinji.
Občasno smo k sodelovanju in treningu povabili tudi starše. Terapevstki pristopi, ki smo jih uporabili:
PECS in Floortime. Podoben model smo vzpostavili tudi za enega otroka z avtizmom v Vrtcu v
Podčetrtku, kjer smo vodili vzgojiteljico in spremljevalko dečka z avtizmom v procesu uporabe
nadomestne komunikacije. V proces so se vključili tudi starši. Delo je potekalo v vrtcu, storitve smo tako
približali družini in strokovnim delavcem in srečanja izvajali timsko, kar je pripomoglo k otrokovemu
napredku.
Pomoč šolam je potekala na terenu ali po telefonu.
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Primer dobre prakse - partner v pilotnem projektu II. OŠ Žalec: Ustvarili smo mrežo pomoči
otrokom, kar so zelo pozitivno sprejele tudi naše partnerske ustanove. Na nas se obrača vse večje
število ustanov, ki potrebujejo različne storitve (diagnostika, predavanja, obravnave, svetovanje). Kot
dobra praksa se je pokazala tudi vključitev učiteljev DSP v delo na projektu, saj lahko na terenu
dostopajo do otrok, ki imajo slabše možnosti za pridobitev pomoči, predvsem otroci iz socialno šibkejših
okolij.
Primer dobre prakse - partner v pilotnem projektu OŠ dr. Slavka Gruma: Pomoč in podpora
strokovnim delavcem v obliki predavanj na temo otrok s posebnimi potrebami. Veliko zanimanje je bilo
za predavanja in za posamezne motnje – udeleženci so izražali želje po bolj specifičnih predavanjih.
Strokovni delavci večinskih šol so nas tako spoznali tudi v drugačni luči, ne le kot izvajalce DSP in
učitelje otrok s posebnimi potrebami, temveč tudi kot strokovnjake na katere se lahko obrnejo po pomoč
v posameznih primerih – možnost svetovalne storitve. Po vsakem predavanju so sledili zelo dobri odzivi.
Oblike pomoči
Strokovni delavci pilotnega projekta Strokovni center VSI so pri podpori vključenim VIZ
uporabljali naslednje oblike dela:
-

predavanja za starše,
predavanja za strokovne delavce,
opazovanje otroka,
svetovanje,
demonstracija ustreznih oblik dela (coaching),
svetovanje po telefonu
sodelovanje na timskih sestankih
delavnice za učence.

Izvajanje drugih storitev
Poleg v javnem razpisu projekta opredeljenih pričakovanih aktivnosti, so v pilotnem projektu Strokovni
center VSI izvajali tudi dodatne storitve in sicer:
Tabor za gibalno ovirane otroke
Dan odprtih vrat OŠ Glazija
Predavanje predavatelja iz tujine za starše in strokovne delavcev vseh v pilotni projekt vključenih vrtcev
in šol
Refleksoterapija
Testiranje za skotopični sindrom
Primer dobre prakse - partner v projektu CVIU Velenje: prilagojeni treningi karateja - v skupino so
bili vključeni učenci iz Nižjega izobrazbenega standarda, stari od 10 - 13 let ter učenci iz Posebnega
programa vzgoje in izobraževanja, stari od 15 - 18 let. Skupno je sodelovalo 7 učencev z različnimi
primanjkljaji (lažja motnja, ADHD, avtizem, Downov sindrom, zmerna motnja v duševnem razvoju).
Namen prilagojenih treningov je bil naslednji: razvijati koordinacijo celega telesa, pozornost,
sodelovanje, razvijati red in disciplino ter ob tem razvijati socialne in komunikacijske kompetence. Pri
urah karateja je vaditeljica izhajala iz posameznikovih telesnih in duševnih sposobnosti ter temu
prilagajala intenzivnost in tehniko treningov. Pri vadbenih urah je redno vključevala različne vaje za
razgibavanje celega telesa, skupinske gibalne igre za ogrevanje in motivacijo ter tehnike enostavnejših
kat.
Treningi so se odvijali 1 - 2x tedensko po eno šolsko uro, v šolski telovadnici ali na prostem.
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Vaditeljica - trenerka je o napredkih in posebnostih učencev sproti seznanjala njihove učitelje, starše ter
koordinatorico projekta.

3.2.6 Število kilometrov opravljenih službenih poti strokovnih delavcev
Delo strokovnih delavcev pilotnega projekta Strokovni center VSI je v veliki meri potekalo na terenu.
Strokovni delavci tako poročajo tudi o številu opravljenih kilometrov za posamezne aktivnosti za obdobje
trajanja projekta:
Tabela 23: število opravljenih kilometrov poti za posamezne aktivnosti
OŠ Glazija
Celje

CVIU Velenje

II. OŠ Žalec

OŠ dr. Slavka
Gruma Zagorje

Skupaj

Strokovno
izobraževanje

7 312

151

10.659

1512

19 634

Svetovanje
večinskim
vrtcem in šolam

1 257

/

420

/

1677

Drugo delo

1 013

720

518

128

2379

Skupaj

9 582

871

11 597

1640

23 690

Iz tabele 23 je razvidno, da je bilo tekom projekta opravljenih 23 690 kilometrov poti. Ker se je pilotni
projekt Strokovni center VSI izvajal 42 mesecev, je bilo povprečno mesečno opravljenih 564 kilometrov
poti. Največ kilometrov so strokovni delavci opravili za pot na različna izobraževanja.

3.3 KVANTITATIVNA EVALVACIJA ANKETNIH VPRAŠALNIKOV
3.3.1 Vprašalnik o zadovoljstvu sodelujočih partnerjev v pilotnem projektu Strokovni center
VSI
Vprašalnik so izpolnjevali strokovni delavci vrtcev , šol in drugih institucij, ki so bili vključeni v pilotni
projekt pri eni izmed partnerskih šol.
Tabela 24: število strokovnih delavcev sodelujočih partnerjev v pilotnem projektu, ki je odgovorilo na
vprašalnik o zadovoljstvu

OŠ Glazija
Celje
II. OŠ Žalec

Število strokovnih delavcev, ki so
odgovorili na vprašalnik

Delež strokovnih delavcev, ki so odgovorili
na vprašalnik v %

7

29

8

33

CVIU Velenje
7

29

OŠ dr. Slavka
Gruma Zagorje

2

8

SKUPAJ

22

100
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Iz tabele 24 je razvidno, da je na vprašalnik odgovorilo 22 strokovnih delavcev v pilotnem projektu
sodelujočih VIZ.

OŠ Glazija Celje

II. OŠ Žalec

CVIU Velenje

OŠ dr. Slavka Gruma Zagorje

Graf 2: grafični prikaz deleža strokovnih delavcev v pilotnem projektu sodelujočih partnerjev, ki so
odgovorili na vprašalnik
V nadaljevanju so strokovni delavci v pilotnem projektu sodelujočih partnerjev odgovorili na vprašanje,
katere storitve projekta so koristili.
Tabela 25: odgovori na vprašanje: »Katere storitve ste v sklopu projekta koristili?« (možnih je bilo več
odgovorov)
Storitev

Število
odgovorov

Delež v %

Diagnostika (specialni pedagog)

14

26

Diagnostika (psiholog)

5

9

Diagnostika (logoped)
Diagnostika (delovna terapija ali
fizioterapija)

2

4

0

0

Individualna obravnava otroka

4

8

Delavnice za otroke
Predavanja in delavnice za strokovne
delavce vaše ustanove

4

8

15

28

Predavanja in delavnice za starše

8

15

Drugo*

1

2

SKUPAJ

21

100

*navedene so: individualne konzultacije z učitelji, svetovalno službo, ravnateljem šole

Iz tabele 25 je razvidno, da je bilo največ sodelujočih partnerjev, ki so odgovorili na vprašalnik – 40%
vključenih v različne storitve diagnostike, nato – 26% v storitve predavanj in delavnic za strokovne
delavce ter 15 % v storitve predavanj in delavnic za starše, individualne obravnave otroka in delavnice
za otroke pa s po 8%.
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diagnostika otroka

individualna obravnava otroka

delavnice za otroke

predavanja in delavnice za strokovne delavce

drugo

Graf 3: grafični prikaz deleža storitev, v katere so bili vključeni sodelujoči partnerji v pilotnem projektu
Sledilo je vprašanje, kje so sodelujoči partnerji v pilotnem projektu dobili informacijo o projektu.
Tabela 26: odgovori na vprašanje »Kje ste dobili informacije o projektu?«

Na aktivu ravnateljev

Število sodelujočih
partnerjev
6

Delež sodelujočih partnerjev v
%
21

Na aktivu šolske
svetovalne službe

9

31

Dobili smo pisno povabilo
za sodelovanje

9

31

Drugo*

5

17

SKUPAJ

25

100

*odgovori so bili: na spletu; formalni in neformalni stiki med šolama; informacijo so podale strokovne delavke, ki v vrtcu izvajajo
DSP; poslušala sem predavanje v knjižnici Velenje in menila, da bi bilo primerno za moje sodelavce; posredovali so nam jo
starši.

Iz tabele 26 je razvidno, da so sodelujoči partnerji v projektu dobili informacijo o projektu tako, da so
dobili pisno povabilo ali pa zanjo izvedeli na aktivih svetovalnih delavcev ali ravnateljev. Manjši delež
pa je informacijo dobil na manj formalen način.

aktiv ravnateljev

razvojne ambulante

centra za socialno delo

drugo

Graf 4: grafični prikaz deležev glede na to, kje so sodelujoči partnerji v pilotnem projektu dobili
informacijo o projektu
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Na vprašanje sodelujočim partnerjem v pilotnem projektu, kakšna so bila njihova pričakovanja ob
podpisu dogovora o sodelovanju, so strokovni delavci podali naslednje odgovore:
-

-

-

Da pridejo učenci do takojšnje strokovne obravnave, da dobro sodelujemo.
Predvsem, da se izobražujemo na tem področju.
Podpora vsem nam, ki delamo z učenci – svetovanje in izobraževanje strokovnih delavcev
šole ter staršev pri prepoznavanju in pri delu z učenci s posebnimi potrebami, diagnostika
učencev z namenom iskanja primanjkljajev in močnih področij, ter pričetek postopka
usmerjanja.
Podpora pri delu z otroki, pri katerih opažamo primanjkljaje, strokovna ocena na podlagi
desetih ur pomoči otroku in svetovanje staršem ter strokovnim delavkam, izvedba predavanj
za starše in strokovne delavke vrtca.
Strokovna pomoč, izmenjava izkušenj, strokovne usmeritve pri delu z učenci…
Seznanitev prepoznavanja in nadaljnjega dela učencev s spektroavtistično motnjo v razredu.
Medsebojno sodelovanje in iskanje možnosti za izboljšave na področju strokovne rasti in pri
delu z otroki.
Predvsem pomoč pri diagnosticiranju težav in pomoč pri informiranju staršev pri težavah.
Predavanje o avtizmu, saj so se v zadnjih letih srečujemo z učenci z MAS, želeli smo ponoviti,
utrditi in pridobiti nova znanja s tega področja.
Strokovne in konkretne napotke za poznavanje področja in izvajanja dela na našem zavodu.
Vzpostavitev in nadgradnjo sodelovanja, izmenjavo strokovnih znanj, dodatne storitve za naše
paciente.
Strokovno izobraževanje za pedagoške delavce, izmenjava primerov dobre prakse…
Pričakovali smo strokovno podporo, ki smo jo tudi dobili.
Strokovna podpora pri nekaterih učencih, možnost zgodnje diagnostike za posamezne
učence, zaradi dolgih čakalnih vrst.
Pomoč pri otrocih s posebnimi potrebami (diagnostika, obravnave, izobraževanja).
Pomoč na področjih, kjer nismo strokovno usposobljeni.
Strokovna pomoč in podpora pri delu z otroki s posebnimi potrebami, pomoč pri sodelovanju s
starši pri predstavitvi funkcioniranja otroka, opazovanje otroka v oddelku in izmenjava opažanj
ter skupna priprava načrta dela za naprej. Pridobiti nova znanja pri delu z otroki s posebnimi
potrebami.

V naslednji postavki vprašalnika so bili sodelujoči partnerji v pilotnem projektu naprošeni, da ocenijo, v
kakšni meri so bila njihova pričakovanja realizirana.
Tabela 27: ocena sodelujočih partnerjev v pilotnem projektu, v kakšni meri so bila njihova
pričakovanja realizirana
Ocena

Število

Delež v %

Bili smo razočarani
Sploh niso bila realizirana
Malo so bila realizirana
Delno so bila realizirana
V celoti so bila realizirana
Drugo
SKUPAJ

0
0
1
3
15
0
19

0
0
5
21
79
0
100

Iz tabele 27 je razvidno, da je večina sodelujočih partnerjev v projektu (79%) ocenila, da so bila njihova
pričakovanja v celoti realizirana, 21% pa jih je ocenilo, da so bila njihova pričakovanja delno realizirana.
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Sodelujoče partnerje v pilotnem projektu so v vprašalniku zaprosili za mnenje ali bi bilo potrebno z
aktivnostmi Strokovnega centra VSI nadaljevati tudi po zaključku pilotnega projekta.

DA

NE

NE VEM

Graf 5: grafični prikaz odgovorov na vprašanje: » Ali menite, da bi bilo potrebno z aktivnostmi pilotnega
projekta Strokovni center VSI nadaljevati tudi v prihodnje?
Iz grafa 6 je razvidno, da velika večina sodelujočih partnerjev v pilotnem projektu meni, da bi bilo
potrebno z aktivnostmi, ki jih je ponujal pilotni projekt Strokovni center VSI, nadaljevati.

V vprašalniku je nato sledila prošnja sodelujočim partnerjem v pilotnem projektu, da ocenijo strokovne
delavce pilotnega projekta Strokovni center VSI.
Tabela 28: Ocena strokovnih delavcev s strani sodelujočih partnerjev v pilotnem projektu, ki so
izpolnili vprašalnik*
Povprečna ocena*
Strokovnost strokovnih delavcev, ki
so izvajali projektne aktivnosti za
vašo ustanovo
Časovna odzivnost strokovnih
delavcev na projektu

4,7

Sodelovanje strokovnih delavcev na
projektu z vašo ustanovo
Primernost ponujenih vsebin glede
na vaše potrebe
Komunikacija strokovnih delavcev, s
katerimi ste sodelovali v projektu

4,5

4,5

4,6
4,8

*sodelujoči partnerji so postavke ocenili z ocenami 1 - 5, pri čemeri pomeni: 1 – slabo, 2- zadovoljivo,
3 – dobro, 4 - zelo sem zadovoljen, 5 - odlično ste opravili delo

Iz tabele 28 je razvidno, da so sodelujoči partnerji v pilotnem projektu v povprečju zelo visoko ocenili
vse ponujene postavke. Vse povprečne ocene so 4,5 ali višje.
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Vprašalnik se je zaključil s pozivom sodelujočim partnerjem v projektu, naj zapišejo, kaj bi še želeli
sporočiti. Navajamo nekaj odgovorov:
Pomoč pri diagnostiki težav v vrtcu je izjemno pomembna. Majhni vrtci nimamo zaposlenega ustreznega
kadra za diagnostiko.
Še več takšnih projektov, saj je s tem vrtcu omogočena pomoč in strokovna podpora.
Zaradi pomanjkanja ustreznih strokovnih služb v naši regiji je vsaka oblika tovrstnega sodelovanja in
podpore zelo dobrodošla in bi želeli, da bi to postala stalnica, ne samo v obliki pilotnega projekta.
S sodelovanjem smo bili zelo zadovoljni. Vpogled strokovnjaka nam je omogočil lažje in bolj kakovostno
svetovanje staršem in usmeritev otroka v nadaljnjo obravnavo v razvojno ambulanto oz. usmerjanje.
Vsebine predavanj za starše in strokovne delavke so bile zanimive in uporabne, izvedba strokovna.
Projekt nam je omogočil, da smo pomagali vem otrokom, kot bi jih sicer lahko.
Vaše izobraževanje je pri naših delavcih naletelo na izjemno plodna tla, zdi se nam, da je delo z učenci
sedaj popolnoma drugačno, prav tako sodelovanje s starši. Res smo izjemno veseli.
Zelo si želimo, da bi takšen način sodelovanja z zunanjimi strokovnjaki bil stalna praksa, saj vrtci
običajno ne razpolagamo s specialnimi pedagogi, zavedamo pa se, da je samo multidisciplinaren pristop
tisti, ki je v korist otroku. Tako, da dajemo pobudoo za nadaljevanje projekta in sodelovanja na takšen
način.

3.3.2 Vprašalnik o zadovoljstvu staršev vključenih v storitve pilotnega projekta Strokovni
center VSI
Vprašalnik so izpolnjevali starši otrok, ki so bili vključeni v pilotni projekt pri eni izmed partnerskih šol.
Tabela 29: število staršev, ki je odgovorilo na vprašalnik o zadovoljstvu
Število staršev, ki
so odgovorili na
vprašalnik

Delež staršev, ki so
odgovorili na
vprašalnik v %

56

54

10

10

14

14

OŠ dr. Slavka
Gruma
Zagorje

23

22

SKUPAJ

103

100

OŠ Glazija
Celje
II. OŠ Žalec

CVIU Velenje

Iz tabele 29 je razvidno, da so od 366 staršev, ki so bili vključeni v pilotni projekt Strokovni center VSI,
na vprašalnik o zadovoljstvu odgovorili 103, kar je 28% vseh v pilotni projekt vključenih staršev. Več kot
polovica staršev, ki so odgovorili na vprašalnik o zadovoljstvu, je bilo vključenih v partnerski šoli OŠ
Glazija.
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OŠ Glazija Celje

II. OŠ Žalec

CVIU Velenje

OŠ dr. Slavka Gruma Zagorje

Graf 6: grafični prikaz deleža staršev, ki so odgovorili na vprašalnik

V tabeli 30 so prikazani odgovori na vprašanje ali so bili starši vključeni v storitve pilotnega projekta
skupaj s svojim otrokom, sami, brez otroka ali pa je bil v projekt vključen le njihov otrok.
Tabela 30: odgovor na vprašanje o obliki vključitve v projekt

V projekt smo bili
vključeni starši in
otrok
V projekt je bil
vključen samo naš
otrok
V projekt smo bili
vključeni samo starši

Število
staršev

Delež staršev
v%

28

28

63

63

1

1

0
11

0
11

103

100

Drugo
Na vprašanje niso
odgovorili
SKUPAJ

Iz tabele 30 je razvidno, da je 63% staršev, ki so odgovorili na vprašalnik, imelo v pilotni projekt
vključenega samo svojega otroka, 28% staršev pa je bilo v pilotni projekt vključenih skupaj s svojim
otrokom.
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vključeni starši in otrok

vključen samo otrok

vključeni samo starši

drugo

na vprašanje niso odgovorili

Graf 7: deleži staršev glede na način, kako so bili vključeni v pilotni projekt Strokovni center VSI

Tabela 31: odgovori na vprašanje: »V katere storitve ste bili vključeni?« (možnih je bilo več
odgovorov)
Število
odgovorov

Delež v %

24

21

Diagnostika (psiholog)

12

10

Diagnostika (logoped)

7

6

57

49

11

9

6

5

117

100

Storitev

Diagnostika (specialni pedagog)

Individualna obravnava otroka

Delavnice za otroke in mladostnike

Predavanja in delavnice za starše
SKUPAJ

Iz tabele 31 je razvidno, da je bilo največ staršev, ki so odgovorili na vprašalnik– 49% vključenih v
storitve individualne obravnave otroka, nato 21% v storitve diagnostike specialnega pedagoga, sledijo
vključitve otroka v diagnostiko psihologa – 10%, udeležba na delavnicah za otroke in mladostnike – 9%,
diagnostiko logopeda – 6% in5% v predavanja in delavnice za starše.
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diagnostika otroka

individualna obravnava otroka

delavnice za otroke in mladostnike

predavanja in delavnice za starše

Graf 8: grafični prikaz deleža storitev, v katere so bili starši vključeni
Starši, ki so odgovorili, da so bili v pilotni projekt vključeni v obliki individualne obravnave otroka, so
odgovorili tudi na vprašanje, v katero vrsto individualne obravnave so bili otroci vključeni. Možna je bila
vključitev v več storitev individualne obravnave.
Tabela 32: vrsta individualne obravnave v katero so bili vključeni otroci staršev, ki so odgovorili na
vprašalnik
Število vključenih

Vrsta individualne obravnave

otrok
Čuječnost za otroke

3

Vseživljenjske kompetence učenja

5

Montessori pedagogika

0

Umeščanje v okolje

4

Izzivi pubertete

2

Fizioterapija

1

Delovna terapija

16

Montessori pedagogika

2

Bownova terapija

5

Halliwick

12

Floortime

2

PECS

2

Terapija s pomočjo konja

16

Terapija senzorne integracije

15

Terapija MNRI – integracija refleksov

0

Telovadba za možgane

5

Pomoč otroku s splošnimi učnimi težavami

8

SKUPAJ

98
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Iz tabele 32 je razvidno, da so bili otroci staršev, ki so odgovorili na vprašalnik vključeni v 21 različnih
individualnih obravnav. Največ - po 16 otrok je bilo vključenih v delovno terapijo in terapijo s pomočjo
konja, 15 otrok pa je bilo vključenih v terapijo senzorne integracije. 8 otrok je bilo vključenih v pomoč
otroku s splošnimi učnimi težavami, v ostale individualne obravnave pa je bilo vključenih od en do pet
otrok.
Vprašalnik o zadovoljstvu staršev je vključeval tudi vprašanje, na čigavo pobudo so se starši vključili v
pilotni projekt Strokovni center VSI.
Tabela 33: odgovori na vprašanje »Na čigavo pobudo ste se vključili v pilotni projekt?
Število staršev

Delež staršev v %

14

13

45

43

Lastna
Razvojne
ambulante
Centra za
socialno delo

24

23

15

14

2

2

Drugo

4

4

SKUPAJ

104

100

Pobuda
Vrtca, ki ga
obiskuje otrok
Šole, ki jo
obiskuje otrok

Iz tabele 33 povzemamo, da so se starši odločili za vključitev v pilotni projekt pretežno na pobudo vrtca
oz. šole, ki jo je otrok obiskoval, v manjšem deležu na lastno pobudo in na pobudo razvojne ambulante
v kateri je bil otrok obravnavan.

lastna pobuda

razvojne ambulante

drugo

vrtca ali šole, ki jo obiskuje otrok

centra za socialno delo

Graf 9: grafični prikaz deležev na čigavo pobudo so se starši odločili za vključitev v pilotni projekt
Na vprašanje, kakšna so bila njihova pričakovanja pred obravnavo v pilotnem projektu Strokovni center
VSI, so starši odgovorili:
-

Nisem vedela, kaj pričakovati in glede nato, da smo pred tem čakale v drugih ustanovah eno
leto in ni bila na vrsti, sem bila vesela, da so jo sprejeli in zaupala znanjem.
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-

Pričakovali smo, da bodo ocenili sinovo stanje in nam podali kašne nasvete v zvezi s
težavami, ki so posledica avtizma.
Da pomagamo deklici pri premagovanju težav in počutju.
Da bo pridobil/ztrdil določene spretnosti.
Nisem pričakovala takšnega napredka, sploh na senzornem področju.
Boljša drža telesa, ravnotežje.
Pričakovala sem pomoč otroku in nasvete zame.
Obveznosti za šolo.
Olajšanje senzornih težav (oblačenje, ušesni aparati, lasje ipd)
Pričakovala sem izboljšanje fine motorike.
Boljšo socialno komunikacijo.
Pričakovala sem predvsem kaj novega in koristnega za otroka.
Da se bo zdravstveno stanje otroka izboljšalo.
Da se otroku pomaga pri plavanju in sprostitvi.
Da se mu omogoči izboljšanje stanja in napredek v njegovem razvoju.
Trije starši so zapisali, da niso imeli pričakovanj.
Upala sem, da bo terapija pomagala pri gibljivosti noge in boljšem telesnem počutju.
Pričakovala sem to, kakršna je bila izvedba terapevtk.
Da bom po prejetih rezultatih seznanjena s tem, kaj pomeni ocena, kako naprej, kako lahko
pomagam otroku ali je potrebno otroka peljati še na kakšno drugo ocenjevanje, pregled…
Čim boljše sodelovanje med nami in terapevtom ter napredek pri otroku
Da otrok spozna in sprejme drugačnost, začuti vrednost trenutka in sprejema življenje s
hvaležnostjo
Trije starši so zapisali, da niso imeli pričakovanj

V naslednji postavki vprašalnika so bili starši naprošeni, da ocenijo, v kakšni meri so bila njihova
pričakovanja realizirana.
Tabela 34: ocena staršev, v kakšni meri so bila njihova pričakovanja realizirana
Število

Delež v %

1

1

1

1

7

9

11

15

49

66

Drugo

5

7

SKUPAJ

74

100

Ocena
Bil/-a sem
razočaran/-a
Sploh niso bila
realizirana
Malo so bila
realizirana
Delno so bila
realizirana
V celoti so bila
realizirana

Iz tabele 34 je razvidno, da je večina staršev (66%) ocenila, da so bila njihova pričakovanja v celoti
realizirana, 15% staršev pa je ocenilo, da so bila njihova pričakovanja delno realizirana.
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Starše so v vprašalniku zaprosili za mnenje ali bi bilo potrebno z aktivnostmi Strokovnega centra VSI
nadaljevati tudi po zaključku pilotnega projekta.

DA

NE

NE VEM

Graf 10: grafični prikaz odgovorov na vprašanje: » Ali menite, da bi bilo potrebno z aktivnostmi pilotnega
projekta Strokovni center VSI nadaljevati tudi v prihodnje?
Iz grafa 10 je razvidno, da velika večina staršev meni, da bi bilo potrebno z aktivnostmi, ki jih je ponujal
pilotni projekt Strokovni center VSI, nadaljevati.
V vprašalniku je nato sledilo vprašanje za starše, ki so na predhodno vprašanje odgovorili z DA: »Kaj bi
v primeru, da bi Strokovni center VSI deloval tudi po zaključku pilotnega projekta, še pričakovali od
nas?«
Tabela 35: dodatna pričakovanja staršev v primeru, da bi z aktivnostmi pilotnega projekta nadaljevali
Dodatna pričakovanja
Da bi moj otrok dobil še dodatne možnosti za
individualno ali skupinsko obravnavo

Število

Delež v %

56

76

Da bi starši dobili dodatno podporo in svetovanje

20

27

17

23

Da bi se starši vključili v delavnico za starše

13

18

Da bi pomoč dobili tudi drugi otroci v družini

7

9

Da bi se timsko povezali še z drugimi strokovnimi
delavci, ki mojega otroka obravnavajo v vrtcu ali v
šoli, razvojni ambulanti ali v drugih institucijah

37

50

4

5

74

100

Da bi se udeležil kakšnega predavanja

Drugo*
SKUPAJ
*Pod točko drugo so starši še navedli: da bi tako pomagali še drugim otrokom, ki pomoč potrebujejo; da imajo učenci in otroci
tudi v bodoče možnost diagnostike v okviru strokovnega centra; da nam strokovnjaki s svojim znanjem čimbolj pomagajo

Iz tabele 35 je razvidno, da bi si v primeru, da bi Strokovni center VSI deloval tudi po zaključku pilotnega
projekta, starši v največji meri ( 76%) želeli, da bi njihov otrok dobil še dodatne možnosti za individualno
ali skupinsko obravnavo, v 50% pa si želijo tudi, da bi se strokovni delavci Strokovnega centra VSI še
timsko povezali z drugimi strokovnimi delavci, ki otroka obravnavajo v VIZ in/ali v drugih inštitucijah.

36

V vprašalniku je nato sledila prošnja staršem, da ocenijo strokovne delavce pilotnega projekta Strokovni
center VSI.
Tabela 36: Ocena strokovnih delavcev s strani staršev, ki so izpolnili vprašalnik*
Povprečna ocena
4,6

Odnos strokovnih delavcev do
vašega otroka
Odnos strokovnih delavcev do vas

4,6

Strokovni pristop strokovnih
delavcev, ki so obravnavali vas ali
vašega otroka
Komunikacija strokovnih delavcev, ki
ste jih srečali v projektu
Primernost ponujenih vsebin

4,7

Časovna odzivnost (glede na čas
čakanja na vključitev v projekt)
Prenos povratnih informacij o otroku

4,1

Timsko sodelovanje

4,3

Drugo (navedite)

4,7
4,5

4,3

Razumevanje staršev.
Nasveti, razlage, primeri.
Prijaznost, toplina, sodelovanje.
Individualna terapija.

*starši so postavke ocenili z ocenami 1-5, pri čemeri pomeni:
1 – slabo, 2- zadovoljivo, 3 – dobro, 4 - zelo sem zadovoljen, 5 - odlično ste opravili delo

Iz tabele 36 je razvidno, da so starši v povprečju zelo visoko ocenili vse ponujene postavke. Povprečno
oceno pod 4,5 so dobile postavke časovna odzivnost glede na čas čakanja na vključitev v projekt,
prenos povratnih informacij o otroku in timsko sodelovanje.
Vprašalnik se je zaključil s pozivom staršem, naj zapišejo, kaj bi še želeli sporočiti. Navajamo nekaj
odgovorov:
Projekta sem se zelo razveselila, saj ponuja zastonj in zelo kvalitetne terapije v lokalnem okolju, kar je
za nas starše otrok s posebnimi potrebami neprecenljivo. Svojemu otroku bi rada omogočila
maksimalni možni napredek, zato se voziva tudi v druge kraje na plačljive in pogosto drage terapije.
Upam, da se projekt s septembrom ne konča, saj se s tem nekaterim našim staršem odvzamejo edine
dodatne terapije, saj si drugih ne zmorejo privoščiti.
Želela bi, da imajo otroci, vključeni v razvojni vrtec več vseh pripadajočih terapij, ne glede na to, v
katerem kraju imajo razvojno ambulanto.
Potrebno bi bilo več takšnih obravnav in pogostejših.
Ta program je za nas omogočil boljšo komunikacijo preko PECS-a s sinom. Tako komunicira z vsemi.
Metode funkcionalnega učenja in delovna terapija sta sinu in nam, staršem, odprla nove igre, preko
katerih se uči in uri v različnih znanjih in spretnostih. Zelo bi bili veseli, da bi se program v takšni obliki
še nadaljeval, ker izjemno koristi vsem – tako otrokom kot nam staršem, da se spoprijemamo z izzivi, ki
jih prinaša avtizem.
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Želela bi, da imel sin možnost, da bi se večkrat udeležil kakšne terapije in da bi se projekt še kdaj
ponovil. Res bi bilo dobro, da se taki projekti nadaljujejo in da se vključi čim več otrok in staršev.

3.3.3 Avtorefleksija strokovnih delavcev pilotnega projekta »Strokovni center Savinjsko –
Koroško – Zasavske regije za podporo otrokom s posebnimi potrebami VSI«
Strokovni delavci pilotnega projekta Strokovni center VSI so avtorefleksijo opravili s pomočjo spletnega
anketnega vprašalnika. Kot je razvidno iz tabele 37, je vprašalnik je izpolnilo 45 strokovnih delavcev
vseh štirih konzorcijskih partnerjev.
Tabela 37: število strokovnih delavcev pilotnega projekta Strokovni center VSI, ki so odgovorili na
vprašalnik za avtorefleksijo v povezi s konzorcijskim partnerjem, pri katerem so sodelovali
Število strokovnih
delavcev, ki so odgovorili
na vprašalnik

Delež strokovnih delavcev, ki so
odgovorili na vprašalnik v %

11

24

15

16

OŠ Glazija
Celje
II. OŠ Žalec
CVIU Velenje

7

33

OŠ dr. Slavka
Gruma Zagorje

11

24

Drugo*

1

2

SKUPAJ

45

100

*drugo: OŠ Glazija in CVIU Velenje

Na vprašalnik avtorefleksije je odgovorilo 45 od 49 strokovnih delavcev, ki so bili tekom izvajanja
pilotnega projekta Strokovni center VSI, vključenih v izvajanje aktivnosti pilotnega projekta.

OŠ Glazija Celje

II. OŠ Žalec

CVIU Velenje

OŠ dr. Slavka Gruma Zagorje

Drugo

Graf 11: grafični prikaz deleža strokovnih delavcev pilotnega projekta Strokovni center VSI, ki so
odgovorili na vprašalnik
V naslednjem vprašanju so strokovni delavci pilotnega projekta Strokovni center VSI označili, kakšna
je bila oblika njihovega sodelovanja v projektu.
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Tabela 38: oblika sodelovanja strokovnega delavca v pilotnem projektu Strokovni center VSI
Število strokovnih
delavcev

Delež strokovnih
delavcev v %

12

28

Sodeloval kot
prostovoljec

23

53

Sodeloval kot zunanji
sodelavec

7

16

1

2

43

100

Oblika sodelovanja v
pilotnem projektu
VSI

Zaposlen na projektu

Drugo*

SKUPAJ
*Drugo: zaposlena sem na projektu in sodelovala sem kot prostovoljka
Iz tabele 38 razberemo, da je bila več kot polovica strokovnih delavcev, ki so dogovorili na vprašalnik,
prostovoljcev pri sodelovanju v pilotnem projektu Strokovni center za avtizem.

zaposlen na projektu

prostovoljec

zunanji sodelavec

drugo

Graf 12: deleži strokovnih delavcev, vključenih v aktivnosti pilotnega projekta Strokovni center VSI,
glede na obliko sodelovanja v projektu
V pilotnem projektu Strokovni center VSI je bil manjši delež sodelujočih zaposlen v projektu. Nihče ni
bil zaposlen v celotnem delovnem času, temveč v deležih zaposlitve. Iz tabele 39 je razvidno, da je bilo
od strokovnih delavcev, ki so odgovorili na vprašalnik, 13 zaposlenih v pilotnem projektu Strokovni
center VSI. Vsi so bili zaposleni v deležu zaposlitve. Le 1 strokovni delavec je bil zaposlen v polovičnem
deležu zaposlitve, ostali so bili zaposleni od 0,05 do 0,4 deleža.
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Tabela 39: deleži zaposlitve na pilotnem projektu tistih strokovnih delavce, ki so odgovorili, da so bili
zaposleni v pilotnem projektu
Delež zaposlitve

0, 05

Število
strokovnih
delavcev
3

Delež
strokovnih
delavcev v %
7

0,1

3

7

0,2

2

5

0,25

1

2

0, 3

1

2

0, 4

2

4

0, 5

1

2

Nisem bil
zaposlen

28

62

2

4

43

100

Drugo*
SKUPAJ:
*Drugo: 25 ur; nisem bila zaposlena

V nadaljevanju so strokovni delavci pilotnega projekta Strokovni center VSI označili razloge za vključitev
v pilotni projekt. Možnih je bilo več odgovorov.
Tabela 40: razlogi strokovnih delavcev za vključitev v pilotni projekt Strokovni center VSI
Razlog za vključitev v projekt

Število strokovnih
delavcev

Delež strokovnih
delavcev v %

31

28

12

11

24

22

28

25

14

13

Drugo

2

2

Skupaj

42

100

Želja, približati naše storitve
otrokom in staršem
Želja, posredovati svoje znanje
drugim strokovnim delavcem
Pridobiti novo strokovno znanje
Pridobiti nove osebne in strokovne
izkušnje z delom v projektu
Razširiti svojo strokovno socialno
mrežo

*Drugo: ob prevzetju delovnega mesta; na prošnjo ravnateljice.
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Iz tabele 40 povzemamo, da so se strokovni delavci odločali za sodelovanje v pilotnem projektu
predvsem zaradi želje po tem, da približajo svoje storitve otrokom in staršem, da posredujejo svoje
znanje drugim strokovnim delavcem in da z delom v projektu pridobijo nove osebne in strokovne
izkušnje.
V naslednjem vprašanju so strokovni delavci, ki so sodelovali v pilotnem projektu Strokovni center VSI
označili, kakšne so bile njihove predstave o evropskih projektih pred vstopom v projekt.
Tabela 41: predstave strokovnih delavcev, vključenih v pilotni projekt Strokovni center VSI, o evropskih
projektih, pred vstopom v projekt
Število
strokovnih
delavcev

Delež strokovnih
delavcev v %

8

19

21

50

Menil/-a sem, da je
sodelovanje v projektu
zelo zahtevno

9

21

Drugo*

4

10

SKUPAJ

42

100

Predstava o evropskih
projektih pred
vstopom v projekt
Menil/-a sem, da je
sodelovanje v projektu
enostavno
Menil/-a sem, da je
sodelovanje v projektu
približno takšno, kot je
dejansko bilo

*Drugo: nisem razmišljala o tem; nisem imela predstave; videla sem le strokovni razvoj.

Iz tabele 41 je razvidno, da je približno polovica strokovnih delavcev pred vključitvijo v pilotni projekt
imela realne predstave o evropskih projektih, petina jih je ocenila, da je sodelovanje v evropskih projektih
lahko in petina, da je zelo zahtevno. Desetina strokovnih delavcev ni imela predstav o evropskih
projektih.

sodelovanje je enostavno

približno takšno, kot je potem dejansko bilo

sodelovanje je zelo zahtevno

drugo

Graf 13: delež strokovnih delavcev glede na predstave o evropskih projektih pred vstopom v projekt
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V nadaljevanju so bili strokovni delavci, vključeni v pilotni projekt Strokovni center VSI naprošeni, da
ocenijo svoj prispevek pri izvajanju projekta in doseganju kazalnikov projekta glede na vložen čas in
strokovno znanje.
Tabela 42: ocena strokovnih delavcev pilotnega projekta Strokovni center VSI o svojem prispevku pri
izvajanju projekta in doseganju kazalnikov celotnega projekta, glede na vložen čas in strokovno
znanje
Število
strokovnih
delavcev

Delež strokovnih
delavcev v %

Moj prispevek je
minimalen

6

14

Moj prispevek je
zadosten

6

14

Moj prispevek je dober

21

50

Moj prispevek je
odličen

9

21

SKUPAJ

42

100

Ocena prispevka

Kot je razvidno iz tabele 42, je polovica strokovnih delavcev, vključenih v izvajanje pilotnega projekta
Strokovni center VSI ocenila svoj prispevek k izvajanju projekta in doseganju kazalnikov celotnega
projekta kot dober in petina njih, kot odličen.

minimalno

zadostno

dobro

odlično

Graf 14: delež ocene svojega prispevka k izvajanju projekta in doseganju kazalnikov projekta
V nadaljevanju so bile v vprašalniku navedene različne oblike dela in aktivnosti, ki so jih izvajali tekom
pilotnega projekta Strokovni centre VSI. Strokovni delavci so jih ocenili glede zahtevnost.
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Tabela 43: ocene zahtevnosti posameznih oblik dela in aktivnosti, ki so jih izvajali strokovni delavci,
vključeni v pilotni projekt Strokovni center VSI

Aktivnost

1 - zelo
zahtevno
delo

2 - zahtevno
delo

3 – nezahtevno
delo

Ne morem
se odločiti

Nisem
sodeloval/-a

Priprava
prijave na javni
razpis

8

3

1

2

27

Izvedba
načrtovanega
programa

3

26

3

2

7

Vodenje
projektne
dokumentacije

15

11

4

1

10

3

16

16

5

1

2

17

13

3

6

Medsebojno
sodelovanje v
projektnem
timu

Strokovno
sodelovanje z
drugimi
institucijami

Iz tabele 43 povzemamo, da večina strokovnih delavcev ni sodelovala pri pripravi prijave na javni razpis,
tisti, ki pa so, so jo večinoma ocenili kot zelo zahtevno delo. Pri ostalih aktivnostih je sodelovala večina
strokovnih delavcev, ki so odgovorili na vprašalnik. Izvedbo načrtovanega programa večina ocenjuje kot
zahtevno delo, zelo zahtevno in zahtevno je večina ocenila tudi vodenje projektne dokumentacije,
medtem, ko medsebojno sodelovanje v timu in strokovno sodelovanje z drugimi institucijami ocenjujejo
kot zahtevno oz. nezahtevno delo.
Strokovni delavci, vključeni v pilotni projekt Strokovni center VSI, so v nadaljevanju označili, v katere
dejavnosti v projektu so bili vključeni.
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Tabela 44: število strokovnih delavcev, vključenih v izvajanje posameznih dejavnosti pilotnega projekta
Strokovni center VSI

Diagnostika

Število
strokovnih
delavcev
22

Delež
strokovnih
delavcev v %
11

Individualno svetovanje otrokom

21

10

Individualno svetovanje družinam

29

14

Svetovanje strokovnim delavcem za
posameznega otroka
Delavnice in/ali predavanja za
otroke

21

10

15

7

Delavnice in/ali predavanja za
starše

11

5

Delavnice in/ali predavanja za
strokovne delavce

14

7

Delavnice in/ali predavanja za drugo
laično javnost

/

0

Priprava priročnika ali kakšne druge
publikacije

/

0

Izdelava ali prilagajanje
didaktičnega materiala
Izposoja didaktičnega materiala

16

8

12

6

Promocija projekta

16

8

Izbor materialov za nakup
didaktičnih pripomočkov in opreme

14

7

Tehnična podpora projektu (spletna
stran in druga računalniška
podpora)
Razvoj strokovnega dela (strokovno
izpopolnjevanje)

2

1

14

7

Dejavnost pilotnega projekta SC VSI

Iz tabele 44 je razvidno, da je bilo v posamezne storitve pilotnega projekta Strokovni center VSI
vključenih različno število strokovnih delavcev, ki so izpolnili vprašalnik. Več kot dvajset jih je bilo
vključenih v storitve diagnostike, individualnega svetovanja otrokom, družinam in strokovnim delavcem,
šestnajst v izdelavo ali prilagajanje didaktičnega materiala in promocijo projekta, med deset in petnajst
jih je izvajalo delavnice in/ali predavanja za otroke, starše, strokovne delavce, bilo vključenih v izbor
materialov za nakup didaktičnih pripomočkov in opreme ter v izposojo didaktičnega materiala, dva sta
pa izvajala tehnično podporo projektu.
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Strokovni delavci, vključeni v pilotni projekt Strokovni center VSI so se v okviru obvezne aktivnosti razvoj
strokovnega dela tudi dodatno strokovno izobraževali. V vprašalniku avtorefleksije so ocenili
izobraževanja, ki so se jih udeleževali.

Tabela 45: ocena strokovnih izobraževanj, ki so se jih udeležili strokovni delavci vključeni v pilotni
projekt Strokovni center VSI.
Ocena

Drži

Delno drži

Ne drži

Izobraževanja, ki sem se
jih udeležil/-a, so bila
tista, ki sem jih
načrtoval/-a ob prijavi
Udeležil/-a sem se vseh
načrtovanih
izobraževanj
Na strokovnem
izobraževanju sem
pridobil/-a dodatna
strokovna znanja, ki jih
potrebujem za delo v
projektu
Strokovna znanja,
pridobljena na
strokovnih
izobraževanjih v okviru
projekta VSI, vnašam v
svoje delo v projektu
Strokovna znanja,
pridobljena na
strokovnih
izobraževanjih v okviru
projekta VSI bom lahko
uporabil/-a tudi na
drugih področjih
strokovnega dela (izven
projekta)
Nisem se udeležil/-a
nobenega izobraževanja
iz projektnih sredstev

9

7

9

Ne vem

7

Ne morem
se odločiti
3

7

8

2

8

13

8

5

3

5

17

6

4

2

5

20

5

3

1

5

14

2

18

1

1

8

Ocene v tabeli 45 pokažejo, da se je večina strokovnih delavcev, zaposlenih v pilotnem projektu
Strokovni center VSI lahko udeležila izobraževanj, ki jih je načrtovala ob prijavi ter, da so pridobili znanja,
ki jih potrebujejo za delo na projektu in drugem delu izven projekta. Prav tako večina strokovnih delavcev
pridobljena znanja že vnaša v svoje delo.
Strokovni delavci, ki so sodelovali v pilotnem projektu Strokovni center VSI, so ocenili tudi, kakšen izziv
so jim predstavljala določena področja dela, na katera so naleteli med izvajanjem projekta.
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Tabela 46: ocena strokovnih delavcev glede tega, kakšen izziv so jim predstavljala opisana področja
Področje

1
Ni
predstavljalo
posebnega
izziva
10

2
Bilo je veliko
izzivov a sem
jih premagal/-a

3
Težko je bilo
premagovati
izzive

22

4

4
Izzivi so bili
tako veliki, da
bi izstopil/-a,
če bi lahko
0

9

24

3

Evalvacija dela

11

17

Vodenje projektne
dokumentacije

7

Usklajevanje dela v
projektu z drugim
strokovnim delom
Komunikacija z
uporabniki naših
storitev
Komunikacija s
sodelavci v projektu
Komunikacija s
koordinatorjem
projekta na vaši šoli
Komunikacija z vodjo
celotnega projekta
Strokovni center VSI
(če ste z njo
komunicirali direktno)
Drugo

Priprava na izvajanje
dejavnosti
Izvedba dejavnosti

Ne vem,
ne morem
se odločiti

Povpreč
na
ocena

1

1,2

0

1

1,8

6

1

2

1,9

12

6

7

5

2,4

11

16

4

2

3

1,9

19

18

0

0

1

1,5

28

6

2

1

0

1,3

28

5

2

0

1

1,3

11

4

2

1

7

1,6

1

0

0

0

1

Povprečne ocene področij glede na izziv, ki ga predstavljajo za strokovnega delavca, se gibljejo v
območju od 1,2 do 2,4. Največji izziv je vključenim strokovnim delavcem predstavljalo vodenje projektne
dokumentacije, na drugem mestu pa sta bila usklajevanje dela v projektu z drugim strokovnim delom
in evalvacija dela. Najmanjši izziv je predstavljala priprava na izvajanje dejavnosti.
Strokovni delavci v pilotnem projektu Strokovni center VSI so bili še zaprošeni, da ocenijo svojo izkušnjo
z delom v projektu.
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Tabela 47: ocena izkušnje z delom v pilotnem projektu Strokovni center VSI
Ocena izkušnje

Število strokovnih
delavcev

Takšne izkušnje si res
ne želim več

3

Izkušnja je bila
dobrodošla, ne bi pa
več sodeloval/-a v
projektih

Delež strokovnih
delavcev v %
8

7

18

Izkušnja je bila dobra

7

18

Izkušnja mi je bila
všeč. Veliko novega
sem se naučil/-a

10

26

Takšnih izzivov in
izkušenj si želim še v
prihodnje

8

21

Drugo*

3

8

SKUPAJ

38

100

*Drugo: Izkušnja je zelo dobra, vendar je dokumentacija preobsežna in se med samim izvajanjem prevečkrat spreminja. /To
bi/bom delala tudi brez projekta./ Izkušnja je bila dobra, menim, da sem se naučila veliko novega na področju zgodnje obravnave
otrok in se preizkusila v predavateljski vlogi, moti me le nesmiselno vodenje dokumentacije, ki se podvaja.

Iz tabele 47 lahko povzamemo, da je bila za četrtino strokovnih delavcev, ki so odgovorili na vprašalnik
izkušnja sodelovanja v projektu všeč in so se naučili veliko novega, petina strokovnih delavcev si takšnih
izkušenj želi še v prihodnje tretjini je bila izkušnja dela v projektu dobra a si polovica njih ne bi več želelo
sodelovati v projektih.
Za zaključek samorefleksije so bili strokovni delavci pilotnega projekta Strokovni center VSI naprošeni,
da na kratko napišejo svoje mnenje o svojem sodelovanju v projektu in opišejo, kaj jih je še posebej
navdušilo, s kakšnimi težavami so se soočali in ali so jih uspešno rešili ter imeli pri tem podporo.
Povzemamo glavne poudarke, ki so jih navedli strokovni delavci, ki so odgovarjali na vprašalnik.
Navajajo, da so predvsem dobili veliko novih izkušenj, znanja, lahko so razširili svoje strokovno delo še
na druge otroke, kot so sicer srečevali z njimi. Pozitivno so ocenili izkušnjo, ko so doživeli pozitivno
povratno informacijo od otroka, starša ali strokovnega delavca, s katerim so delali. Strokovni delavci, ki
so izvajali diagnostiko so poročali, da je bilo delo zahtevno in odgovorno in je vzelo veliko časa. Včasih
je bila težava staršem primerno sporočiti manj vzpodbudne ugotovitve. Kot največji izziv in težavo je
večje število strokovnih delavcev navedlo vodenje projektne dokumentacije, za katerega menijo, da je
vzelo veliko preveč časa in da so se navodila preveč spreminjala.
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4. KVALITATIVNA EVALVACIJA
Analiza stanja na območju Koroško – Savinjsko – Zasavske regije je pokazala, da imajo otroci s
posebnimi potrebami in družine v lokalnem okolju malo možnosti za ustrezno, pravočasno, celostno in
strokovno obravnavo. Na celotnem področju izvajanja pilotnega projekta Strokovni center VSI je v času
prijave na javni razpis »Mreže«, delovalo 6 osnovnih šol s prilagojenim programom z nižjim
izobrazbenim standardom in posebnim programom, en socialno varstveni zavod, pri dveh večinskih OŠ
pa so bili pridruženi oddelki prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom. Njihovi strokovni
delavci so izvajali tudi ure dodatne strokovne pomoči (DSP). Omenjene osnovne šole so v svojih okoljih
izvajale tudi druge oblike (diagnostiko, individualno obravnavo, svetovanje, predavanja za starše in
strokovne delavce ipd) pomoči otrokom s posebnimi potrebami, njihovim staršem in strokovnim
delavcem VIZ, vendar izven rednega delovnega časa in v obsegu, ki so ga strokovni delavci ob rednih
delovnih obveznosti zmogli. V regiji so delovali trije oddelki v katerih se je odvijal prilagojen program za
predšolske otroke (razvojni oddelki), kar pomeni, da se je v ta program lahko vključilo skupaj največ 18
otrok. Na celotnem območju delovanja pilotnega projekta Strokovni center VSI ni bilo nobenega
Svetovalnega centra za otroke in mladostnike, le v Velenju je kot pilotni projekt v skupnosti delovala
Svetovalnica za otroke, mladostnike in starše z multidisciplinarnim timom strokovnjakov. Njihove storitve
so bile za prebivalce mestne občine Velenje brezplačne. V sistemu zdravstva so bili otroci in mladostniki
s posebnimi na področju delovanja Strokovnega centra VSI obravnavani v dveh Razvojnih ambulantah,
Dispanzerju za mentalno zdravje in Zdravstvenem domu. Navajajo, da so zaradi pomanjkanja kadra v
teh zdravstvenih ustanovah izvajali pretežno le diagnostiko, za katero so bile tudi večmesečne čakalne
dobe, morebitne obravnave pa so se izvajale redko (enkrat na tri tedne ali še redkeje).
V analizi, ki so jo podali v prijavnici, so konzorcijski partnerji izpostavili tudi nepovezanost VIZ po vertikali
– ni bilo prenosa informacij o otroku s posebnimi potrebami pri prehajanju, še posebej so izpostavili
potrebo po intenzivnejšem sodelovanju osnovnih in srednjih šol pri poklicni orientaciji mladostnikov s
posebnimi potrebami.
Tako so kot prednostne naloge za reševanje navedenega stanja izpostavili, da je potrebno del
projektnih aktivnosti usmeriti v zgodnjo prepoznavo in zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami,
v podporo staršem in strokovnim delavcem ter tudi v razvoj in zagotavljanje otrokom in mladostnikom s
posebnimi potrebami primernih dejavnosti za preživljanje prostega časa, vse te storitve pa zagotavljati
v lokalnem okolju in jih tako omogočiti tudi depriviligeniranim skupinam prebivalcev.
V prijavnici so konzorcijski partnerji predstavili koncept delovanja Strokovnega centra VSI in načrt
izvajanja projektnih aktivnosti. Načrtovali so, da bodo konzorcijski partnerji aktivnosti izvajali vsak na
svojem regijskem področju, svoje storitve pa bodo med seboj povezovali, jih dopolnjevali in tako
vzpostavili mrežo notranjih in zunanjih strokovnih sodelavcev, ki bodo izvajali storitve za potrebe lastnih
organizacij in 35 sodelujočih partnerskih organizacij ter za posamezne družine.
Na področju diagnostike so predvideli izvajanje specialno pedagoške, psihološke, logopedske
diagnostike, testiranja s strani delovne terapije ter diagnostiko specifičnih učnih težav. Na področju
svetovanja in strokovne podpore so predvideli izvajanje številnih terapij, specialno pedagoško pomoč
učencev s specifičnimi učnimi težavami, različne delavnice za otroke in mladostnike s posebnimi
potrebami in njihove vrstnike, uvajanje družinske in šolske mediacije, čuječnosti in Montessori
pedagogike, predavanja za otroke, starše in strokovne delavce, svetovanja za strokovne delavce, starše
in otroke s posebnimi potrebami ter pomoč društvom, ki izvajajo športno vadbo za osebe s posebnimi
potrebami. Na področju izdelave in izposoje didaktičnih pripomočkov so načrtovali nabavo in izdelavo
različnih gradiv in pripomočkov ter opreme, ki bo na voljo tudi za izposojo. Na področju razvoja
strokovnega dela pa so konzorcijski partnerji načrtovali udeležbo na številnih dodatnih strokovnih
izobraževanjih in usposabljanjih ter načrtovali izdajo dveh priročnikov.
V nadaljevanju prijave so konzorcijski partnerji podali tudi pregled ciljnih skupin in načrtovane
kvantitativne kazalnike, pri čemer so predvideli najmanjše število vključenih in udeleženih iz ciljnih
skupin. Za spremljanje rezultatov so predvideli sprotno notranjo in zunanjo evalvacijo.
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4.1 KVALITATIVNA ANALIZA DOSEGANJA KAZALNIKOV
Prvi zmed obveznih kazalnikov doseganja ciljev pilotnega projekta Strokovni center VSI je število otrok
in mladostnikov s posebnimi potrebami, vključenih v aktivnosti pilotnega projekta. Po novembra
2019 sprejeti metodologiji se je vsak otrok, ki je bil vključen v aktivnosti štel le enkrat, je pa bilo nekaj
otrok dejansko vključenih v več aktivnosti v projektu. Po prvotni metodologiji so izvajalci kot kazalnik
upoštevali število vseh podpisanih dogovorov in na ta način presegali zastavljene kazalnike, po štetju
vključenih otrok po kriteriju, da se vključen otrok šteje samo enkrat, pa je število vključenih otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami nekoliko manjše od načrtovanega kazalnika. Kljub temu je to
odstopanje manjše kot 10%, zato lahko zaključimo, da je bil kazalnik, število v projekt vključenih otrok,
dosežen.
Drugi kazalnik doseganja ciljev pilotnega projekta je število v pilotni projekt vključenih družin otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami. Po dogovorjeni metodologiji se tudi vključena družina tekom
projekta šteje samo enkrat, šteje pa se takrat, kadar so bili starši vključeni v eno izmed individualnih
aktivnosti za otroka (skupni sestanek, razgovor, srečanje s staršem in otrokom ipd). Po tej metodologiji
se je vključilo malenkost manj družin, kot je bil načrtovan kazalnik. V celotnem trajanju projekta pa so
bile iste družine vključene v več aktivnosti, saj je pilotni projekt Strokovni center VSI zagotavljal pester
nabor storitev, od katerih se nekatere v lokalnem okolju drugje niso izvajale in dokaj hitro vključenost v
aktivnosti v primerjavi z drugimi ponudniki storitev diagnostike in obravnave, kjer so bile čakalne dobe
že za prvi pregled dolge več mesecev.
Ker so prijavitelji težko ocenili dejanske potrebe lokalnega okolja za njihove storitve, so že v prijavnici
navedli, da so predvideli najmanjše število vključenih in udeleženih iz ciljnih skupin, da pa se bodo sproti
prilagajali dejanskim potrebam okolja, v katerem bodo delovali.
Število strokovnih delavcev, vključenih v izvajanje strokovnih nalog v strokovnem centru je bil tretji
kazalnik doseganja ciljev pilotnega projekta Strokovni center VSI. V letu 2017 konzorcijskim partnerjem
zaradi različnih razlogov ni uspelo doseči načrtovanega števila v aktivnosti pilotnega projekta vključenih
strokovnih delavcev, kasneje pa so načrtovani kazalnik presegali. V aktivnosti pilotnega projekta
strokovni center VSI je bilo poleg v deležu na pilotnem projektu zaposlenih, tudi veliko strokovnih
delavcev vključenih prostovoljno, ki so tekom celotnega obdobja izvajanja pilotnega projekta delali
skoraj 3000 ur, kar kaže na veliko stopnjo zavedanja pomembnosti vloge, ki so jo imele aktivnosti
pilotnega projekta v lokalnem okolju in prepoznavanje priložnosti za strokovno rast vsakega
posameznega izvajalca.
Naslednji kazalnik, število izvedenih izobraževanj, so prijavitelji načrtovali v številu izvedenih ur
izobraževanj, v dogovorjeni metodologiji štetja kazalnikov pa je navedeno, da se štejejo posamezna
izobraževanja, ne glede na število ur trajanja. Zato je v tabeli podatkov prikazano tudi število izvedenih
izobraževanj, ki jih je bilo vseh skupaj 310, vendar tega števila ne moremo primerjati z načrtovanim, saj
ti kazalniki niso bili načrtovani v skladu s to metodologijo. Kar je mogoče primerjati je načrtovano število
ur izvedenih izobraževanj in dejansko število ur izvedenih izobraževanj, ki pa ne dosega načrtovanega.
Je pa iz števila izvedenih izobraževanj in naslednjega kazalnika - števila udeležencev na izobraževanjih
razvidno, da je bilo zanimanje za izobraževanja veliko. Vendar so VIZ za svoje strokovne delavce in
starše iz nabora ponujenih izobraževanj izbirale pretežno krajša predavanja in v veliko manjši meri
daljša, poglobljena izobraževanja.
Pokazatelj velikega zanimanja za pridobivanje znanja s področja dela z otroki s posebnimi potrebami je
tudi kazalnik števila udeleženih na izobraževanjih. V ta kazalnik so vključeni vsi udeleženi odrasli na
izobraževanjih, ne glede na to ali so se izobraževanj udeležili večkrat ali le enkrat, saj je cilj izobraževanj,
da oseba pridobi specifična znanja ali informacije. Število udeleženih na izobraževanju je 329% od
števila načrtovanih, torej gre za visoko preseganje tega kazalnika. Šole v regiji so se namreč pogosto
odločale, da so svojim strokovnim delavcem in staršem ponudile predavanje iz nabora, ki so ga
zagotavljali konzorcijski partnerji pilotnega projekta Strokovni center VSI. Poleg strokovnih vsebin, je bil
za to verjetno pomemben razlog tudi to, da so bila vsa predavanja in delavnice brezplačna. Dodatno pa
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so izobraževalne aktivnosti v obliki predavanj in delavnic potekale tudi za otroke in mladostnike. Tudi
teh se je udeležilo veliko število otrok in mladostnikov – skoraj 3700, s čemer je veliko otrok pridobilo
dodatne kompetence na številnih področjih. Delavnic in predavanj za otroke in mladostnike se v letu
2017 in 2018 udeležilo več kot 1000 otrok, nekaj manj kot 500 v letu 2019, bistveno manj, le 112, pa v
letu 2020, ko je tovrstne dejavnosti močno okrnila epidemija covid – 19.
Zadnji, šesti, kazalnik doseganja ciljev doseganja ciljev pilotnega projekta je število podpisanih
dogovorov z VIZ ali drugimi institucijami. S podpisanim dogovorom je bila VIZ ali druga institucija
vključena v izvajanje aktivnosti pilotnega projekta, torej so lahko njeni strokovni delavci, učenci in njihovi
starši koristili storitve, ki so jih ponujali konzorcijski partnerji, vsak v svojem okolju. Načrtovano je bilo,
da bo večina VIZ ali drugih inštitucij v sodelovanje vključena ves čas projekta, kljub temu pa so načrtovali
določeno stopnjo fluktuacije. Tako so v prvem letu načrtovali delo z 28 Viz ali drugimi institucijami, v
drugem in tretjem letu delo s 25 VIZ ali drugimi institucijami in v zadnje letu, delo s 23 institucijami in
predvideli, da bo v celotnem obdobju trajanja pilotnega projekta vključenih 35 VIZ ali drugih inštitucij.
Razen v prvem letu, ko je bilo dejansko število vključenih VIZ ali drugih inštitucij enako načrtovanemu,
so tudi ta kazalnik močno presegli. To lahko pojasnimo s tem, da prijavitelji niso mogli predvideti, kakšne
so dejanske potrebe po tovrstni podpori v njihovem okolju, saj podobnih, celovitih storitev do pilotnega
projekta v tem okolju še ni bilo ponujenih in so nekoliko zadržano načrtovali ta kazalnik. Nadalje bi lahko
preseganje tega kazalnika pojasnili s tem, da se je po prvem letu delovanja pilotnega projekta pokazala
kvaliteta in raznolikost storitev, ki so jih konzorcijski partnerji ponujali, zato se je povečal interes za
vključitev in ne nazadnje zato, ker so bile storitve (predvsem diagnostike in obravnave) zagotovljene
hitro, brez posebno dolgih čakalnih dob ter v lokalnem okolju uporabnikov.

4.2 KVALITATIVNA ANALIZA PRIČAKOVANIH AKTIVNOSTI IN OBVEZNIH REZULTATOV
Glede na v pilotnem projektu pričakovane aktivnosti in obvezne rezultate so v pilotnem projektu
Strokovni center VSI na področju specialno pedagoške in druge diagnostike izvajali številne storitve.
Z več promocijskimi dejavnostmi so osveščali starše, strokovne delavce in druge o storitvah, ki jih na
tem področju nudijo. Hkrati so bile vse ponujene aktivnosti navedene na spletni strani pilotnega projekta
Strokovni center VSI, o svojih aktivnostih pa so javnost obveščali tudi s prispevki v lokalnih medijih.
Poleg specialno pedagoške so izvajali še psihološko, logopedsko in socialno pedagoško diagnostiko ter
diagnostiko delovnega terapevta. Najštevilčnejše so bili v storitve diagnostike vključeni specialni in
rehabilitacijski pedagogi. Diagnostični postopek je bil vedno zaključen z razgovorom s starši, pojasnitvijo
rezultatov in nasveti za nadaljnje ukrepanje ter pisnim poročilom. Pri štirih petinah otrok, vključenih v
storitve diagnostike, so bile ugotovljene posebne potrebe in svetovani ustrezni koraki ukrepanja.
Strokovni delavci so za celoten postopek diagnostike porabili povprečno štiri ure in pol na posameznega
otroka. Pri tem so uporabili različne standardizirane psihodiagnostične pripomočke in nekaj internega
gradiva, niso pa izdelali nobenega diagnostičnega pripomočka. Strokovni delavci, ki so izvajali storitve
diagnostike so podali tudi predlog orodij, primernih za diagnostiko posebnih potreb pri otrocih in predlog
metodologije za njeno izvajanje.
Na področju svetovanja so strokovni delavci, vključeni v izvajanje aktivnosti pilotnega projekta
Strokovni center VSI, tekom celotnega projekta izvedli več kot enajst tisoč storitev svetovanja. Svetovali
so strokovnim delavcem VIZ, staršem in otrokom po opravljeni diagnostiki ter staršem in otrokom tekom
obravnav. Največ svetovanj so opravili tekom izvajanja obravnav. Pri tem so se posluževali različnih
metod, predvsem intervjujev, beleženja storitev, opazovanja otroka v skupini, svetovalnih razgovorov,
modeliranja, anketnih vprašalnikov. Posamezni konzorcijski partnerji so opravili analizo potreb po
svetovanju na svojem področju. Na področju Celja so tekom izvajanja projekta opazili premik interesa
za svetovanje iz področja zdravstva na področje šolstva. Razlog je v tem, da je v času izvajanja projekta
v sklopu Razvojne ambulante pričel delovati tudi Center za zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi
potrebami in se je zardi kadrovskih okrepitev z njihove strani zmanjšala potreba po svetovanju. Največ
interesa je bilo v vseh okoljih za svetovanje strokovnim delavcem, na področju Velenja je bilo zaznati
največ potrebe po podpori in svetovanju pri prepoznavanju in delu z otroki z avtizmom v vrtcih in
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osnovnih šolah. Prednost načina dela, kot ga je razvijal pilotni projekt Strokovni center VSI je bila v
možnosti hitre storitve in svetovanja v konkretnih primerih.
Naslednja pričakovana aktivnost v pilotnem projektu Strokovni center VSI je bila izdelava in izposoja
didaktičnih pripomočkov in opreme. Namen te aktivnosti je bil vzpostaviti nabor didaktičnih
materialov, pripomočkov, strokovne literature, učbenikov in opreme za populacijo otrok s posebnimi
potrebami, s katerimi delajo v konkretnem strokovnem centru znotraj »Mreže« ter vzpostaviti način
njihove izposoje, da bi lahko bili dostopni vsem, ki jih v regiji potrebujejo. Strokovni delavci v pilotnem
projektu Strokovni center VSI so za nabavo porabili četrtino vseh, za izvajanje pilotnega projekta,
razpoložljivih sredstev. Nabavili so opremo, potrebno za izvajanje različnih terapij in pedagoškega
pristopa Montessori, ki bo tudi po zaključku projekta omogočala višji nivo storitev posamezne partnerske
ustanove. Strokovni delavci, vključeni v izvajanje pilotnega projekta Strokovni center VSI so tudi sami
izdelali ali prilagodili več kot sto didaktičnih pripomočkov, udeležili pa so se tudi devetih izobraženj v
zvezi s prilagajanjem didaktičnih materialov in pripomočkov. Največ so nabavljene didaktične
pripomočke, gradiva in opremo uporabljale strokovne delavke pilotnega projekta pri delu z v projekt
vključenimi otroki. Didaktični materiali in pripomočki ter gradiva in opreme so bili na razpolago tudi za
izposojo v projekt vključenim VIZ in drugim institucijam ter v projekt vključenim otrokom in mladostnikom.
Takih izposoj je bilo tekom trajanja pilotnega projekta nekaj sto. V analizi strokovni delavci ugotavljajo,
da je bil največji interes za izposojo med mobilnimi učitelji in drugimi zaposlenimi VIZ, vključenih v
izvajanje aktivnosti pilotnega projekta, učitelji vključenih šol pa so si jih manj pogosto izposojali, saj so
si didaktične pripomočke in materiale pogosto sami izdelovali. Nekaj didaktičnih pripomočkov in
materialov so si izposodili tudi starši za svoje otroke, vendar na pobudo strokovnih delavk, ki so delale
z otroki. Možnost izposoje didaktičnih pripomočkov in materialov je v regijskem prostoru popolnoma
nova. Kot vse novosti, je tudi pri tej potreben čas, da jo morebitni uporabniki spoznajo in pričnejo
številčnejše uporabljati. Ker gre za specifične didaktične pripomočke, gradiva in opremo, ni pričakovati,
da jo bodo uporabljali strokovni delavci in starši, ki niso poučeni o njenem namenu in načinu uporabe.
Zato bo izposoja didaktičnih pripomočkov, gradiv in opreme najbolj optimalna, kadar bo del celostne
timske obravnave – strokovnih delavec strokovnega centra, otrokove matične VIZ in staršev, pri čemer
bo vloga strokovnega delavca pilotnega projekta, da na osnovi poznavanja otroka, njegovih potreb in
potreb njegovega okolja predlaga vrsto didaktičnega pripomočka, gradiva ali opreme ter pojasni način
njegove uporabe ter s spremljanjem povratnih informacij tudi evalvira učinkovitost. Za vzpostavitev
takšnega sistema pa je seveda potreben čas, ki presega čas, ki je bil namenjen izvajanju pilotnega
projekta.
Ob neposrednem delu z v pilotni projekt vključenimi strokovnimi delavci VIZ in drugih inštitucij, otrok in
mladostnikov ter staršev, so strokovni delavci, vključeni v aktivnosti pilotnega projekta Strokovni center
VSI skrbeli tudi za razvoj strokovnega dela. Udeležili so se skoraj 2000 ur dodatnih strokovnih
izobraževanj in usposabljanj, s katerimi so nadgradili znanja iz svojega strokovnega področja. Razvili
so več kot trideset didaktičnih pripomočkov ter izdali tri strokovna gradiva. Glede na obseg trajanja
pilotnega projekta in sredstva, ki so bila na razpolago, je razumljivo, da je bil večji del te aktivnosti
usmerjen v pridobivanje dodatnih znanj in veščin ter nadgradnjo strokovnih znanj, saj je za različne
raziskave, poglobljene analize in študije potrebnega več časa in ne nazadnje tudi sredstev.

4.3 KVALITATIVNA ANALIZA APLICIRANIH VPRAŠALNIKOV ZADOVOLJSTVA IN
AVTOREFLEKSIJE
Na vprašalnik o zadovoljstvu sodelujočih partnerjev v pilotnem projektu Strokovni center VSI je
odgovorila približno tretjina vseh v pilotni projekt vključenih sodelujočih partnerjev. Partnerji, ki so
odgovorili, so bili vključeni pri različnih partnerskih šolah, najmanj jih je bilo vključenih pri OŠ dr. Slavka
Gruma Zagorje. Za projekt so večinoma izvedeli preko aktivov ravnateljev in svetovalnih delavcev ali pa
so bili pisno povabljeni k sodelovanju. Sodelujoči partnerji v pilotnem projektu so imeli pred vključitvijo
v projekt različna pričakovanja, predvsem, da bodo dobili strokovno podporo pri prepoznavanju
posebnih potreb otrok, pri delu z otroki s posebnimi potrebami in da bodo pridobili dodatna strokovna
znanja s področja dela z otoki s posebnimi potrebami. Večina sodelujočih partnerjev v pilotnem projektu,
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ki so odgovorili na vprašalnik ocenjuje, da so bila njihova pričakovanja v celoti realizirana. Sodelujoči
partnerji so z visokimi ocenami ocenili strokovnost strokovnih delavcev, ki so izvajali projektne aktivnosti
za njihovo ustanovo, časovno odzivnost strokovnih delavcev na projektu, sodelovanje strokovnih
delavcev na projektu z njihovo ustanovo, primernost ponujenih vsebin glede na njihove potrebe in
komunikacijo strokovnih delavcev, s katerimi so sodelovali v projektu. Velika večina sodelujočih
partnerjev v pilotnem projektu, ki so odgovorili na vprašalnik menijo, da je potrebno s storitvami
Strokovnega centra VSI po koncu projekta še nadaljevati, ostali se glede tega ne vedo opredeliti.
Sodelujoči partnerji v pilotnem projektu so v zaključku vprašalnika poudarili potrebo po nadaljevanju
oblik dela, ki jih je ponujal pilotni projekt Strokovni center VSI.
Na vprašalnik o zadovoljstvu staršev, vključenih v storitve pilotnega projekta Strokovni center VSI je
odgovorilo 13% vseh v pilotni projekt vključenih staršev. Starši, ki so odgovorili, so bili vključeni pri
različnih partnerskih šolah, večina pa jih je bila vključenih pri OŠ Glazija Celje, v projekt pa so se
večinoma vključili na pobudo vrtca ali šole, ki jo je obiskoval otrok, v dobri četrtini primerov pa tudi na
lastno pobudo. V večini primerov staršev, ki so odgovorili na vprašalnik, so bili v projekt vključeni otroci,
v tretjini primerov pa starši skupaj z otrokom. Storitve, ki so jih starši koristili z vključitvijo v pilotni projekt
so bile predvsem storitve diagnostike in v največji meri različne storitve individualne obravnave, od teh
največ delovna terapija, terapija s pomočjo konja, plavanje po metodi Halliwick ter terapija senzorne
integracije. Starši so imeli pred vključitvijo v projekt različna pričakovanja, predvsem, da bodo otroci
izboljšali funkcioniranje na področjih primanjkljajev in dve tretjini staršev, ki so odgovorili na vprašalnik
ocenjuje, da so bila njihova pričakovanja v celoti realizirana. Starši so z visokimi ocenami ocenili odnos
strokovnih delavcev do njih in njihovega otroka, njihovo strokovnost in pristop pri komunikaciji ter
primernost ponujenih vsebin. Nekoliko nižje, čeprav še vedno v območju velikega zadovoljstva pa so
starši v povprečju ocenili prenos povratnih informacij in timsko sodelovanje ter časovno odzivnost glede
na čas čakanja na vključitev v projekt, kar so postavke, pri katerih je verjetno v primeru nadaljnjega
delovanja strokovnega centra možno še kaj izboljšati. Praktično vsi starši, ki so odgovorili na vprašalnik
menijo, da je potrebno s storitvami Strokovnega centra VSI po koncu projekta še nadaljevati. V tem
primeru bi si predvsem želeli, da bi otroci dobili še dodatne možnosti za individualno ali skupinsko
obravnavo, da bi se strokovni delavci Strokovnega centra VSI timsko povezovali še z drugimi
strokovnimi delavci, ki obravnavajo otroka v VIZ ali drugih inštitucijah ter da bi starši dobili dodatno
podporo in svetovanje.
Na vprašalnik avtorefleksije je odgovorilo 45 strokovnih delavcev vseh štirih konzorcijskih partnerjev.
Več kot polovica strokovnih delavec pilotnega projekta Strokovni center VSI je v projektnih aktivnostih
sodelovala kot prostovoljcev, skoraj tretjina jih je bila v pilotnem projektu zaposlena v deležu zaposlitve,
šestina pa jih je bila zunanjih sodelavcev. Tisti strokovni delavci, ki so bili zaposleni v pilotnem projektu,
so bili zaposleni v deležu zaposlitve, večina v majhnem deležu – od 0,05 do 0, 2 zaposlitve, le eden v
polovičnem deležu zaposlitve. Strokovne delavce je v vključitev v izvajanje aktivnosti pilotnega projekta
Strokovni center VSI vodila predvsem želja približati svoje storitve otrokom in staršem, posredovati svoje
znanje drugim strokovnim delavcem in pridobiti nove osebne in strokovne izkušnje. O zaključku projekta
je polovica strokovnih delavcev, ki so odgovorili na vprašalnik, menila, da je bil njihov prispevek pri
izvajanju pilotnega projekta dober in petina, da je bil njihov prispevek k izvajanju pilotnega projekta
odličen. Od aktivnosti v projektu so strokovni delavci kot manj zahtevno ocenili aktivnost medsebojnega
sodelovanja v timu in strokovnega sodelovanja z drugimi institucijami, medtem, ko kot zelo zahtevno oz.
zahtevno ocenjujejo vodenje projektne dokumentacije in izvedbo načrtovanega programa. Od vseh
strokovnih aktivnosti, ki so jih izvajali v pilotnem projektu je bilo največ strokovnih delavcev vključenih v
izvajanje diagnostike, individualnega svetovanja otrokom, družinam, staršem in strokovnim delavcem,
izvajanje delavnic in v aktivnosti v zvezi z nabavo, izdelavo in izposojo didaktičnega materiala. Ker so
se strokovni delavci v okviru pilotnega projekta Strokovni center VSI tudi dodatno strokovno usposabljali,
so v avtorefleksiji ocenili, da so se lahko udeležili načrtovanih izobraževanj in, da so nova znanja s
pridom uvajali v svoje delo. Tekom izvajanja projekta je največji izziv vključenim strokovnim delavcem
predstavljalo vodenje projektne dokumentacije, na drugem mestu pa sta bila usklajevanje dela v

52

projektu z drugim strokovnim delom in evalvacija dela. Najmanjši izziv je predstavljala priprava na
izvajanje dejavnosti.
Izkušnjo dela v projektu je večina strokovnih delavcev ocenilo kot dobro, a si slaba petina ne bi več
želela delati v projektih. Petina strokovnih delavcev pa si takšnih izkušenj želi še v prihodnje.
Strokovni delavci so izrazili zadovoljstvo s tem, da so imeli v projektu možnost s svojim delom pomagati
večjemu številu otrok, staršev in strokovnim delavcem, osebno in strokovno so veliko pridobili, odveč
pa jim je bilo vodenje projektne dokumentacije, ki je bilo obširno in slabo vodeno, saj so se navodila
prevečkrat spreminjala.
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